
Information om 
separering af kloak

•	 Hvad gør Vestforsyning?
•	 Hvad skal du selv gøre?
•	 Drift og vedligehold af skelbrønde 
•	 Byggelovens §12, stk. 1-4 

Vedligehold
Det er meget vigtigt, at der er fri adgang til skelbrøndene, da der pludselig kan opstå behov 
for hurtig adgang til disse.

Skelbrøndenes dæksler skal altid være synlige og ikke være dækket med jord, fliser eller 
lignende.

Der er normalt ingen vedligeholdelse af selve brøndene.

I henhold til Byggelovens §12 skal vi gøre opmærksom på, at der ved separeringsarbejdet 
udføres store udgravninger, der kan medføre skader på dårligt funderede ejendomme, som 
ligger meget tæt på vejen. Derfor fotograferer vi inden opgravningen eventuelle eksiste-
rende revner på ejendommens yderside.

Byggeloven §12

Stk. 1: Ved fundering, udgravning, ændring 
af terrænhøjde eller anden terrænændring 
på en grund, skal der, uanset om arbejdet i 
øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver 
foranstaltning, der er nødvendig for at sikre 
omliggende grunde, bygninger og lednings-
anlæg af enhver art.

Stk . 2: Ejeren af en ejendom, som skal sikres 
efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens 
bestemmelse afholde en forholdsmæssig del 
eller efter omstændighederne hele udgiften 
til sikring af hans grund eller bygning, hvis 
sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort 
af uforsvarlige forhold på hans ejendom 
eller af, at hans bygnings fundering uanset 
tidspunktet for opførelsen ikke opfylder 
bestemmelserne i bygningsreglementet.

Stk. 3: Hvis nedrivning af en bygning 
nødvendiggør afstivning af tilgrænsende 
bygning på nabogrund, skal dennes ejer 
foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse 
med nedrivningen fjernes konstruktion un-
der terrænet, forholdes der i denne hense-
ende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 4: Den, der agter at foretage et arbejde, 
hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan 
komme til anvendelse, skal mindst 14 dage 
forud give vedkommende ejer skriftlig med-
delelse om arbejdets art og omfang samt 
om tidspunktet for dets påbegyndelse.
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Da Vestforsyning ejer og driver stikledningen fra skel, skal du straks kontakte os på telefon 
9612 7300. Vi vil herefter afhjælpe problemerne uden omkostninger for dig.

Hvis der derimod ikke står vand i rensebrønden, ligger fejlen i din del af stikledningen. Du 
bør straks rekvirere et privat entreprenørfirma. 

Du skal selv betale for reparationer i din del af stikledningen. I visse situationer, f.eks. ved 
skjulte rørskader, kan du, helt eller delvist, få dækket omkostningerne af dit forsikringssel-
skab.



Hvad skal jeg selv gøre?
Du skal sørge for, at dit spildevand og regnvand bliver adskilt og tilsluttet de rigtige skelbrønde.

Spildevand skal tilsluttes spildevandsbrønden, mens regnvand/overfladevand enten kan 
tilsluttes regnvandsbrønden eller, hvis jorden er egnet, føres til faskiner (nedsivning) på egen 
grund. Hvis du vælger faskineløsningen, skal du være opmærksom på, at forkert udførelse kan 
give fugt i huset. Gældende afstandskrav skal overholdes.  Nedsivning af regnvand kræver en 
tilladelse fra Holstebro Kommune. 
Husk at alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Når arbejdet er udført skal kloakmesteren sende en underskrevet tegning til Holstebro Kom-
mune, Teknik og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Økonomi
Alle udgifter til etablering af hovedkloak, stikledninger og skelbrønde bliver betalt af Vestforsy-
ning.

Alle udgifter til separering af kloakken på din grund skal du selv betale. Dette gælder også 
eventuelle faskiner.

Skelbrønde
Skelbrøndene er små rensebrønde, 
som giver nem og hurtig adgang til 
ledningerne. Dette er vigtigt, hvis der 
senere opstår behov for at rense led-
ningerne eller fotografere ledningerne 
indvendigt, f.eks. ved forstoppelse, 
brud eller anden skade.

Brøndene er placeret så tæt på skel, 
at der ved arbejde i brønden ikke skal 
køretøjer ind på din grund.

Brøndene er grundejerens ejendom, 
sammen med stikledningen fra skel-
brønd til skel.

Vestforsyning arbejder på at mindske forureningen af miljøet ved at reducere udledningen af 
spildevand fra kloakkerne i forbindelse med regnvejr. 

Forureningen reduceres blandt andet ved at separere spildevand og regnvand. Separering 
betyder, at spildevand og regnvand/overfladevand føres i hvert sit ledningssystem. Der for er 
det mange steder nødvendigt, at ændre det gamle fællessystem. Det sker ved at lægge en ny 
ledning til spildevand og en ny ledning til regnvand/overfladevand. 

Hvor skal der separeres?
Alle byområder, der endnu ikke er separerede, skal separeres i.h.t. Holstebro Kommunes Spil-
devandsplan. Rækkefølgen af arbejdet er bestemt af, hvor dårligt det eksisterende system er. 
Og også af hvor meget der forurenes ved længerevarende regn. D.v.s. hvor opblandet regn- 
og spildevand via overløb kan løbe direkte til naturen.

Hvordan forløber arbejdet?
Vestforsyning sender et brev. Når du har modtaget det, vil det  være en god ide, at finde 
tegninger frem over kloaksystemet på din ejendom, og evt. kontakte din kloakmester. Hvis 
ikke du selv har tegningerne, kan du kontakte Holstebro Kommune, Byggeri og ejendomme, 
Kirkestræde 11, Holstebro. Her har de som regel en tegning, du kan få en kopi af.

Inden der kloakeres bliver du kontaktet af en af vores teknikere. Her vil vi aftale, hvor det nye 
kloakstik skal ind på din grund. Hvis du vil foretage ændringer i afløbssystemet, er det vigtigt, 
at du siger det så tidligt som muligt.

Hvad gør Vestforsyning?
Spildevandsafdelingen etablerer hovedkloaken i gaden og fører stik ind til hver enkelt ejen-
dom.
Cirka en meter inden for skel sættes to skelbrønde, en til regnvand og en til spildevand. Skel-
brøndene sættes normalt i nærheden af det eksisterende stik til ejendommen.
Når arbejdet er færdigt, retableres de opgravede arealer med de eksisterende materialer, 
planter m.v.

Regnvand spildevand

Før kloakseparering Efter kloakseparering

Hvad sker der ved en kloakseparering?

Drift
Forsvinder vandet langsomt eller 
”klukker” det, når der skylles ud i 
toilettet, kan det være tegn på forstoppelse i kloakledningen.

Hvis det sker, kan du ved et kig ned i skelbrønden hurtigt se, hvor forstoppelsen sidder.

Hvis der står vand i skelbrønden, er der sandsynlighed for, at ”proppen” sidder i ledningen fra 
brønden og ud mod hovedledningen i vejen.

Privat grund
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