
Vi gør kloakkerne  
klar til fremtiden 
- kloakken hos dig skal opdeles  
i regnvand og spildevand

I denne folder kan du læse, hvad det  
betyder for dig.
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Kloakken gøres klar til fremtiden
Kloaksystemet i dit område skal skilles ad i regnvand og spildevand. Som grundejer skal du op-
dele kloakken på din egen grund, mens VandCenter Syd opdeler kloakken i det offentlige areal. 
I denne folder kan du læse om hvorfor, og hvordan du skal gøre.

Hvad er problemet?
I dag løber regn og spildevand i det samme kloakrør. Det betyder, at kloakkerne bliver over-
fyldte, når det regner meget – og så kan der løbe beskidt vand ud på veje, i kældre eller i  
nærmeste vandløb. 

Samtidig forventer vi endnu mere og kraftigere regn i fremtiden. Derfor skal der gøres noget.
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Løsning: Regnvand for sig selv
Én af løsningerne er at adskille regnvand og spildevand, så de løber i to forskellige systemer i 
stedet for ét fælles. Den løsning skal udføres i dit område.

Fordelene er:
- Mindre risiko for oversvømmelser i kældre og på veje
- Mindre risiko for rotter
- Der bruges ikke ressourcer på at rense regnvand på renseanlæggene
- Ved oversvømmelser i kraftig regn løber der ikke beskidt vand ud i naturen

Hvad skal du selv gøre?
Som grundejer skal du opdele kloakken på din egen grund. Vand fra fx toilet, afløb og vaske-
maskine skal i spildevandsrøret. Regnvand fra tagrender og riste udenfor skal håndteres for sig 
selv. Denne opdeling skal du selv sørge for at få lavet og selv betale for.
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Sådan kan du opdele vandet
Der er flere måder at adskille regnvandet fra spildevandet på. Tegningerne her viser forskellige 
muligheder. Tal med en kloakmester om den rigtige løsning for dig. 

Hvad koster det?
Prisen for din del af arbejdet afhænger af størrelsen og forholdene på din grund. Vi anbefaler, at 
du spørger flere autoriserede kloakmestre om et tilbud på at udføre arbejdet. 
Kloakmesteren kan også fortælle, hvilke dele af arbejdet, du selv har lov at udføre.
Du kan søge håndværkerfradrag for arbejdet med at lægge nye rør og håndtere regnvand.

Overfladevand

Spildevand

Faskine

Overfladevand

Spildevand

Overfladevand

Spildevand

Faskine

Overfladevand

Spildevand

NU: Regnvandet fra tag og flisearealer ledes sammen 
med spildevandet til fælleskloak.

Løsning 2: Regnvandet fra tag og flisearealer ledes til 
regnvandsledningen i vejen og videre til vandløb og 
søer. Spildevandet ledes ud i kloakledningen i vejen.

Løsning 1: Regnvandet fra tag og flisearealer hånd-
teres på overfladen eller ledes til en faskine, som er 
nedgravet på din grund. Herfra siver regnvandet ud i 
jorden. Spildevandet ledes ud i kloakledningen i vejen.

Løsning 3: Regnvandet fra taget og flisearealer ledes 
dels til regnvandsledningen ude på vejen, dels til en 
faskine, som er nedgravet på din grund. Spildevandet 
ledes ud i kloakledningen ude i vejen.

Grafik: DIN Forsyning A/S



5

Hold på regnvandet og spar penge
Hvis du kan håndtere dit regnvand på egen grund, så det ikke løber ud i den offentlige kloak,  
kan du få op til 40 % af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt af VandCenter Syd.  
I 2022 svarer det til 26.795 kr. 

Du kan fx holde regnvandet på din grund ved hjælp af et regnbed i haven eller lavning i græs-
plænen. Det kan gøres på mange måder, der samtidig forskønner haven, som det kan ses på  
billederne herover. Alternativt kan vandet nedsives i en faskine.

Læs mere på vandcenter.dk/frakobling og find inspiration på haveselskabet.dk/regnvand.

http://vandcenter.dk/frakobling
http://haveselskabet.dk/regnvand.
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Hvad skal du gøre nu?
Først skal du beslutte, om du vil:

A)  håndtere regnvand på din egen grund og udtræde af spildevandsforsyningen  
for tag- og overfladevand. Så kan du få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag.

ELLER

B)  fortsætte med at sende dit regnvand til det offentlige system. 
 
 
 

A) Jeg vil nedsive mit 
regnvand og udtræde af 
spildevandsforsyningen for 
tag- og overfladevand:

1.  Ansøg via  
vandcenter.dk/frakobling  
og find inspiration på fx  
haveselskabet.dk/regnvand.

2.  Så snart du har fået de nødvendige tilla-
delser, må du gå i gang med at udføre din 
regnvandsløsning derhjemme. En kloak-
mester kan fortælle, hvilke dele af arbejdet 
du selv må udføre.

3.  Selve frakoblingen til hovedkloakken skal 
du få en autoriseret kloakmester til at 
udføre. Kloakmesteren skal sende en fær-
digmelding inkl. kloakplan til kommunen. 
Det er en god idé at få en kopi af færdig-
meldingen.

4.   VandCenter Syd forbeholder sig ret til at 
udføre stikprøvekontrol på regnvands-
løsninger med frakobling. 

B) Jeg vil fortsat sende mit 
regnvand til det offentlige 
system:

1.  Få tilbud fra en eller flere autoriserede 
kloakmestre på at adskille regnvand og 
spildevand på din grund.

2.  VandCenter Syd orienterer om, hvornår du 
må gå i gang med at opdele kloakken.  
Din kloakmester kan også kontakte Vand-
Center Syd for at koordinere arbejdet på 
din grund med vandcenterets arbejde.

3.  Når VandCenter Syd har opdelt den offent-
lige kloak, får du et påbud fra kommunen 
om at adskille regn- og spildevand på din 
grund. Hvis du ikke allerede har gjort det, 
har du efter påbuddet 6 måneder til at få 
det (færdig)gjort. 

4.  Når du har fået opdelt kloakken på din 
grund, skal kloakmesteren sende en fær-
digmelding inkl. kloakplan til kommunen. 
Det er en god idé at få en kopi af færdig-
meldingen.

http://vandcenter.dk/frakobling
http://haveselskabet.dk/regnvand
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Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte  
VandCenter Syd eller Odense Kommune:

VandCenter Syd
Tlf. 63 13 23 33
Mail: info@vandcenter.dk

Odense Kommune, Natur og Miljø - 
Spildevand
Tlf. 65 51 24 10

Hvis de eksisterende kloakrør på din grund 
er registreret i byggesagsarkivet, kan du 
finde tegninger på:   
https://www.odense.dk/borger/byg-
geri/byggetilladelse-og-godkendel-
se-af-byggeri/byggesagsarkiv
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