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Det politiske flow - kloakseparering 

Det politiske forarbejde for at nå frem til en 

beslutning om separatkloakering 



Separeringsprojektet i Risskov området i 2008 

Mod Århus Nord 

Bugten 
Mod Århus Centrum 

• Kældre oversvømmelser 

• Overløb til standen 

2 saneringsforslag – 

fællessystem/separatsystem: 

Fysisk vurdering og hydraulisk 

model 

Miljøvurdering 

Vand i Bybilledet 

Økonomioverslag inkl. 

nutidsværdiberegning 



Forløb op til beslutning om separering 

Vi anbefaler separatløsningen over for Teknisk udvalg i 2008 

i forbindelse med Risskovområdet 

 

Hvordan kommer vi videre derfra… 

Tillæg til Spildevandsplanen 

 

Præsentation af kommunikationsplan for Teknisk Udvalg 

- Afholdelse af Borgermøde 

- Information så tidligt som muligt 

- Vis åbenhed og ærlighed også omkring de private udgifter  

- Borgerinvolvering før det bliver en politisk proces 

 

 



Forløb op til beslutning om separering 

Udsendelse af invitation til Borgermødet 

 

Udformningen… ét brev, annoncering m.v.? 

Drøftelse af indholdet… hvor meget afløbsteknik og løsningsforslag skal vi 

beskrive? 

Hvad betyder det for borgerne… økonomi på egen grund? 

Hvor mange vil komme… tilmelding? 

 



Forløb op til beslutning om separering 
Reaktionerne på invitationen 

… var enorme – mails, telefonstorm og pressen 

 

2 assistenter besvarede telefoner 

1 PL og 2 eksterne besvarede mails og rådmandshenvendelser 

Pressen var straks informeret – TV og aviser stod klar! 

 

 

Gode råd til forberedelsen: 

 

Hvem og hvordan kommunikerer vi med pressen? 

Hvem og hvordan kommunikerer vi med borgerne? 

 



Forløb op til beslutning om separering 
Borgermødet 

170 tilmeldte – 250 deltagere 

”Aviserne” forventede plads på første række! 

Lokalfjernsynet ønskede at filme under hele mødet! 

Salen var fyldt og stemningen var spændt! 



Forløb op til beslutning om separering 



Det politiske flow 

Det politiske beslutning 

om at igangsætte 

separatkloakering 

Information om de 

konkrete projekter ved 

borgermøder mv. og 

igangsætning af 

arbejderne i marken 



Nuværende kommunikationsflow i 

Aarhus Vand –  

Kommunikation er altafgørende! 

 
• Spildevandsplanen 

• Møde med fællesrådet i projektområdet  

om de forestående projekter i lokalområdet 

• Borgerinformationsmøde og udsendelse af referat 

• Kontakt til grundejerforeninger/vejlaug 



Nuværende kommunikationsflow i 

Aarhus Vand 

• Tavler i lokalområdet med etapeplan ved  

supermarkedet og andre steder 

• Info i lokalblade – fællesrådets hjemmeside mv. 

• Info på vores hjemmeside 



Nuværende kommunikationsflow i 

Aarhus Vand 

• Tidsplaner på hjemmesiden 

• Husstandsomdelt information 14 dage 

før vi opstarter på den enkelte vej 

• Løbende info til den enkelte husejer 

• Spørgeskemaer 

• Skurby i centrum af ”etapen” 

har været en stor succes 

 



Hvad gør jeg ? 

 

 



Hvad gør jeg ? 

• Hvor går hen og får oplysninger om mit afløbssystem? 

 

• Hvordan får jeg fat i en kloakmester? 

 

• Hvad koster det? 

 

• Hvornår skal jeg gå i gang? 

 

• Hvad må jeg? 



Håndtering af regnvand på grunden  

Økonomi for den enkelte grundejer 

Hvad koster separering på egen grund? 

 

• Gennemsnit i Aarhus Kommune er                  

beregnet ud fra eksempler til                              

50.000 kr. inkl. moms (villa) 

 

• Variation mellem 5.000 – 160.000 kr. ud fra afgivne 

tilbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forhold der vanskeliggør fuld separering 

på egen grund 

• Ejendomme med fladt tag og afløb i midten via nedløbsrør 

under gulvet eller tilbygninger hvor placering af nedløbsrør er 

bevaret 

 



Forhold der vanskeliggør fuld separering 

 

• Kældreskakte og lyskasser 

• Omfangsdræn v. kældre 

• Facadeejendomme i skel i ”fuld” 

grundbredde 

 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

• Henvendelser fra borgerne til 

politikerne om hjælp til at foretage 

separering på egen grund 

• Bestyrelsen bad om et idékatalog for 

hvorledes forsyningen kunne hjælpe 

borgeren der står overfor at skulle 

separerer på egen grund 



Det politiske flow 

Det politiske forarbejde 

for at nå frem til en 

beslutning om 

separatkloakering 

Udarbejde strategi for 

forbedret borgerservice i 

forhold til at hjælpe 

borgeren med at 

gennemføre 

separatkloakering på 

egen grund 

Borgerne skal til at 

udføre arbejder på egen 

grund. 

Politisk ønske om at 

forsyningen aktivt 

hjælper borgeren i 

processen 

Information om de 

konkrete projekter ved 

borgermøder mv. og 

igangsætning af 

arbejderne i marken 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Brainstorm 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Idékatalog 

 

Udvalgte forslag med beskrivelse af 

styrker og svagheder ved forslagene samt 

betydningen for forsyningens økonomi og 

organisering 

 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Idékatalog: 

Konsulentydelse fra forsyningens side  

• Forsyneingen forestår hele projektet 

• Borgeren er i ”trygge” hænder 

• Men ydelsen kan allerede købes ude i byen 

• Et nyt setup med ressource tilførsel 

 

Bygherrerådgivning fra forsyningens side 

• Som ovenstående uden projektering som så 

forestås af kloakmesteren 

 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Idékatalog: 

Tilsyn/besigtigelse på egen grund efter udførsel 

• Sikre korrekt udført anlæg samt sikre at der ikke er sket fejlkobling 

 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Idékatalog: 

Forpligtende rådgivning fra eksisterende 

samarbejdspartnere 

 

 

Skurby i centrum af ”etapen”har 

været en stor succes 

• Tidskrævende 

• Høj kvalitet i rådgivningen 

• Mulighed for at ”påvirke” borgeren hen 

mod håndtering af spildevand på egen 

grund 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Idékatalog: 

Etablering af LAR-løsninger – 

rådgivning ikke udførsel 

• Opsøgende rådgivning håndtering af regnvandet 

på egen grund med løsningseksempler og idéer 

 

 



Politisk ønske  - Forbedret borgerservice 

Idékatalog: 

Teknisk service/infocenter 

• Kun telefonisk rådgivning og hjælp – kan muligvis løses indenfor eksis. organisation 

• Sikre at borgeren er opmærksom på forskellige løsninger 

• Mulighed for at vække interessen for LAR løsninger 

• Kan henvise til hjemmesider, hvor der kan søges mere info 

 

Udvidet kloakmesterkursus for at lære at se andre muligheder 

• Udnytte allerede eksisterende kloakmesterforum  

• Få branchen til at se andre muligheder specielt ift. LAR 

• Oplyse på hjemmesiden hvem der har deltaget i disse kursuser 



Forbedret borgerservice 

Samarbejde mellem Favrskov Forsyning og 

Aarhus Vand om forbedret borgerservice 

• Udveksle viden  

• Få nye idéer og afprøve dem 

• Er lige begyndt - første brainstormmøde er afholdt 

•  Igangsætter en interviewundersøgelse i begge forsyninger 


