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0. Forord
Et gammelt mundheld siger, at en kæde ikke er stærkere end det svageste led. Sådan
forholder det sig også med kloaksystemerne. I mange år har der været fokus på
renovering af hovedkloakkerne. Mange projekter er gennemført, og vi nærmer os
opfyldelsen af den gamle aftale mellem KL og miljøministeren omkring renovering af
kloakker.
Der har dog ikke været det samme fokus på stikledningerne. Hvor der i dag anvendes
meget store beløb på fornyelse af hovedledningerne i de danske afløbssystemer,
fornyes stikledningerne ikke i samme omfang. Generelt vurderes stikledningerne at
være i dårligere stand end hovedledningerne, og stikledningerne er således ofte
kædens svage led.
Stikledningerne fra tilslutning til offentlig kloak til skel er i dag en del af det offentlige
kloaksystem. Det er således kloakforsyningen, der også skal anlægge, renovere og
drive denne del af kloaksystemet.
Det gode spørgsmål er så, om de danske kloakforsyninger og brugerne kan få bedre
afløbssystemer, hvis der gøres mere for at indarbejde fornyelse af stikledninger i den
samlede fornyelsesplanlægning. Det enkle svar på dette spørgsmål er et ja.
De miljø- og driftsmæssige gevinster ved renovering af hovedledningerne begrænses
ofte af, at systemets stikledninger vedligeholdelsesmæssigt ikke følger med. Dette
gælder både for de offentlige og de private stikledninger.
Tilstanden i de offentlige stikledninger kendes gennem inspektioner, mens kendskabet
til de private stikledninger er diffust. Med øget fokus på grænsefladen mellem offentligt
og privat ledningsnet kunne en række svagheder omkring spildevandshåndtering
identificeres. Svagheder som vil kunne medføre en række synlige og usynlige
problemer såsom rotteinvasion, lugt- og fugtplager samt ind- og udsivning gennem
utætte stikledninger med miljøskader og uøkonomisk belastning af renseanlæg til
følge.
Det er vigtigt ikke kun at øge kendskabet til den enkelte stikledning, men at kendskabet
til samspillet mellem stikledninger og hovedledninger øges. Der bør sættes fokus på
samfundsgevinsterne ved at få private ledninger til at fungere i optimalt samspil med
kloakforsyningernes ledningsnet. Sundhed, miljø og forsyningssikkerhed bør være
nøgleordene i strategien for det totale system.
Øget fokus på stikledningerne er ikke blot ønskeligt – det er nødvendigt.
Nærværende rapport er udarbejdet for at inspirere Kloakforsyningerne, så det sikres, at
stikledningerne får den nødvendige opmærksomhed. Rapporten er delt op i et antal
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kapitler, der beskriver elementer i Kloakforsyningens arbejde fra planlægning over
anlæg/renovering til drift.
Vi har forsøgt at komme godt rundt om stikproblematikken, men emnet er omfattende
og der er forhold omkring ansvar og betaling, som ikke er med. Vi anbefaler derfor, at
der udarbejdes en administrationsvejledning for Kloakforsyningerne på stikområdet.
DANVA’s Afløbskomite har ønsket, at der kommer mere fokus på stikledningerne, og
har derfor nedsat en afløbsstikgruppe, som under udarbejdelse af rapporten har
bestået af:
Carsten Nygaard (formand)
Ib Kjeldsen
Claus Vangsager
Arne Thomsen
Henning Pedersen
Morten Haugaard Thomsen

Herning Kommune
Krüger A/S
Per Aarsleff A/S
Per Aarsleff A/S
Rambøll A/S
DANVA

Endvidere skal rettes en tak til FKS A/S, som har været en af initiativtagerne og
bidragyderne til dette projekt.
November 2007
Carsten Nygaard
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1. DANVA anbefaler
1.1. Offentlige stikledninger
I 1994 indgik KL og regeringen en aftale om fornyelse af det offentlige kloaksystem.
Aftalen har afsæt i et investeringsmæssigt efterslæb i forhold til renovering af de
offentlige kloakker. Et år før aftalens indgåelse overtog Kloakforsyningerne ansvaret for
den del af stikledningerne, der er placeret i offentligt areal. Generelt set er tilstanden af
disse stikledninger dårligere end hovedledningssystemet.
•

Det anbefales, at den enkelte Kloakforsyning øger kendskabet til de offentlige
stikledningers tilstand, samt medtager renovering af de offentlige stikledninger i
renoveringsplanen på linie med renovering af hovedledningerne.

I forbindelse med ændring af infrastrukturen og bygningssammensætning er der en del
stik, der ikke anvendes mere. Mange af disse stik ligger som ”døde stik”, der ikke er
afproppet. Disse stik er en potentiel risiko som bosted for rotter og kan derudover give
miljømæssige problemer.
•

Det anbefales, at når Kloakforsyningen lokaliserer døde stik, f.eks. i forbindelse
med TV-inspektion af de offentlige kloakledninger og offentlige stikledninger,
skal disse stik hurtigst muligt afproppes.

Kendskabet til de offentlige stikledningers kvalitet og placering er steget gennem
årene, men systematiske inspektioner med TV kan gøre kendskabet endnu bedre. Et
bedre kendskab giver et bedre grundlag for planlægning af tiltag. Kendskab til fysisk
placering er tillige nødvendigt for at kunne påvise en konkret stikplacering, så
graveskader minimeres.
•

Det anbefales, at denne udvikling fortsættes med forøget fremdrift.

1.2. Vejafvanding
Utætte og dårligt vedligeholdte vejbrønde og tilhørende stikledninger er ikke et ukendt
fænomen. Vejbrønde og tilhørende stikledninger vedligeholdes, når vejmyndigheden
får kendskab til et sammenbrud. Samtidig er der ikke et entydigt ejerforhold mellem
Kloakforsyningerne og vejmyndigheden.
•

Det anbefales, at vejmyndigheden udarbejder planer for systematisk tilsyn (TVinspektion), drift og vedligeholdelse af vejstikledninger og vejbrønde.
Systematiske tømningsordninger af sandfang i vejbrønde kan anbefales varmt,
da sådanne ordninger sikrer, at de offentlige kloaksystemer ikke fyldes med
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sand fra overfyldte vandlåse i vejbrønde. Endvidere anbefales, at der sikres en
entydighed i ejerforholdene mellem kloakforsyningerne og vejmyndigheden. Det
anbefales at vejmyndigheden kontrollerer deres stikledninger inden nyt
asfaltarbejde.

1.3. Dræn
Ifølge gældende regler må bygningsdræn og vejdræn tilsluttes det offentlige
kloaksystem. Dette er ikke gældende for de dræn, der administreres under
vandløbsloven, såsom mark- og områdedræn tillige med vandløbsdræn. Det
forekommer, at dræn der administreres under vandløbsloven er tilsluttet det offentlige
kloaksystem. Dette kan afstedkomme periodevis tilledning af store mængder af vand
og sand til afløbssystemet, som kan være uhensigtsmæssigt for drift af ledninger og
renseanlæg.
•

Det anbefales, at alle dræn der administreres under vandløbsloven frakobles de
offentlige spildevandssystemer, idet de udgør en unødig belastning af det
danske miljø.

1.4. Private stikledninger
Tilstanden af de offentlige stikledninger kendes gennem inspektioner, mens billedet af
de private stikledninger fra skel og ind er diffust. Med øget fokus på grænsefladen
mellem offentligt og privat ledningsnet kunne en række huller i sikkerheden omkring
spildevandshåndteringen lukkes. Det gælder bl.a. rotter, lugt- og fugtplager samt indog udsivning gennem utætte stikledninger med miljøskader og uøkonomisk belastning
af renseanlæg til følge.
•

Det anbefales, at interessenterne omkring de private stikledninger og
afløbsinstallationer får gennemført en aftale om TV-undersøgelser og
forbedringer af systemerne på privat grund. Her tænkes først og fremmest på
Huseftersynsordningen ved ejerskifte. Private bygninger skifter i gennemsnit
ejer hvert syvende år, og en ordning om forbedringer ved ejerskifte kunne give
et kærkomment løft af de private stikledningers og afløbsinstallationers kvalitet
til glæde for miljøet i Danmark. En sådan aftale bør indgås hurtigst muligt
mellem de relevante instanser.

•

Anbefalingen til Kloakforsyningerne er, at det frarådes, at der udføres arbejde
på privat grund for Kloakforsyningens midler. For det første er det ikke lovligt,
og for det andet vil den viden der opnås ved undersøgelser af private
stikledninger og afløbsinstallationer være ansvarspådragende, da evt.
konstaterede fejl og mangler ikke længere kan erstattes af den private
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forsikring. Forsikringsselskaber erstatter typisk ved pludselig opstået skade,
hvilket ikke vil være tilfældet, hvis der er kendskab til den fejl, der er årsag til
den opståede skade. Kloakforsyningen vil derfor i sådanne tilfælde overtage
ansvaret fra den private grundejer, hvilket er ulovlig brug af Kloakforsyningens
midler. Lighedsprincippet vil være brudt.
•

Det anbefales, at der indgås aftaler vedr. renovering af private kloakledninger
mellem de relevante parter.
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2. Baggrund og problemstillinger
2.1. Kloaksystemets opbygning
Et kloaksystem er bygget op af tre ledningstyper, hovedledninger, stikledninger og
afløbsinstallationer. Stikledningen er forbindelsen mellem det private ejendoms
afløbsinstallation og den offentlige kloakledning. I fællessystemer er stikledningen
fælles for spilde- og regnvand, hvorimod der i separatsystemer er to stikledninger til
ejendommen, til henholdsvis husspildevand og regnvand (fra tagflader og
belægninger).
Stikledningens formål er at transportere spildevand fra ejendommens afløbsinstallation
til kloakledningssystemet.
I SBI-anvisning 185 (2. udgave) fra 1997, Afløbsinstallationer [1] , defineres en
stikledning som ”Administrativ betegnelse for den del af forbindelsen mellem
afløbsinstallationen og kloaksystemet der er uden afgreninger. En stikledning kan
yderligere være opdelt i en offentlig og en privat del”, se skitsen nedenfor.

Figur: Skitse (Kilde: Teknologisk Institut, Rørcentret)
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Stikledninger består således ofte, ifølge definitionen, af en privat del, der er beliggende
på privat areal, og en offentlig del, der er beliggende i offentligt areal. Det er præcis i
skel at ejerforholdet skifter. Kloakforsyningen ejer, administrerer, driver og
vedligeholder den offentlige del af stikledningen, hvorimod den private del af
stikledningen er den private grundejers ansvar.
Der findes en række tilfælde, hvor ovennævnte ejerforhold må fraviges, da definitionen
er opstillet ud fra ideelle forhold. DANVA arbejder i øjeblikket på at udarbejde en
eksempelsamling vedr. ”Grænseflader mellem offentlig og privat kloak”.
Eksempelsamlingen indeholder illustrationer og beskrivelser af forskellige grænseflader
mellem offentlig og privat kloak, jf. bilag 1.

2.2. Offentlige stikledninger
Før 1993 lå ansvaret for stikledningernes drift og vedligeholdelse til og med
grenrør/påboring til kloakledningen helt og holdent hos den private grundejer. Således
også i de, ved vedligeholdelse af stikledningen, omkostningskrævende asfaltarealer.
De huse der var placeret længst væk fra de offentlige kloakledninger, havde de største
udgifter, så lighedsprincippet var ikke gældende på dette område. Derfor besluttede
Miljøstyrelsen i forbindelse med ændringerne af Lov nr. 863 af 23. december 1987, [2]
og Lov nr. 388 af 20. maj 1992 om ændring af ”lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg mv.” [3], at skabe ensartede ejerforhold for stikledninger, således at
stikledninger, inden for Spildevandsplanens område, skiftede ejerforhold ved det
matrikulære skel. Lighedsprincippet blev således indført ved denne ændring. I den
aktuelle vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, 2007 kan læses:

.4.3 Grænsen mellem offentlige og private stikledninger
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at grundejere har pligt til at tilslutte sig det
offentlige spildevandsanlæg, når kommunen har ført stikledning frem til grundgrænsen.
Af spildevandsbekendtgørelsens § 9 fremgår, at grundejeren i denne situation skal tilslutte sig det
offentlige spildevandsanlæg for egen regning, og at ledningsnettet på den private ejendom således
skal etableres, finansieres og vedligeholdes af grundejeren selv.
Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er
snitflade mellem den offentlige stikledning og det private spildevandsanlæg, jf. dog afsnit 1.4.4.
Kloakforsyningen skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at
opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter udføre et privat anlæg på egen grund,
således at ejendommen kan tilsluttes.

Pr. 1.1.1993 overtog de kommunale kloakforsyninger så ansvaret for stikledningerne
fra kloakledningerne frem til skel. Dette betød, at Kloakforsyningerne fik pålagt
ejerskab og ansvar for, at stikledningerne i offentlige arealer kunne leve op til deres
formål − nemlig at aflede spildevandet hydraulisk og miljømæssigt forsvarligt.
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Det var for mange Kloakforsyninger en stor udvidelse (ca. 20 %) af den offentlige del af
kloaksystemet, og udfordringerne var store, da kendskabet til kvalitet og funktion af den
enkelte ledning var meget beskedent.
De offentligt ejede kloakledninger i Danmark har, ifølge en undersøgelse udført af
Miljøstyrelsen i 2004, en samlet længde på 57.000 km. Stikledninger i offentlige
arealer, og dermed ejet af Kloakforsyningerne i Danmark, har en samlet længde på
10.800 km. De private stikledninger og afløbsinstallationer udgør samlet antagelig
samme størrelsesorden som de offentlige ledninger, altså 50.000-70.000 km.
I 1994 indgik KL og regeringen en aftale om fornyelse af det offentlige kloaksystem,
herunder stikledningerne i offentligt areal. En tilsvarende aftale mellem relevante parter
om private kloakker vil kunne bidrage til den stadige forbedring af det samlede
kloaksystem i Danmark. DANVA ser gerne en sådan aftale.
For at administrere stikledningerne optimalt, er det afgørende for Kloakforsyningerne at
• opnå et godt kendskab (registrering) af stikledningernes placering
• skabe gode driftsforhold
• sikre en god vedligeholdelse af hver enkelt stikledning.
En offentlig stikledning er velfungerende for Kloakforsyningen, når:
• Den kan aflede den mængde spildevand, som den er dimensioneret til.
• Dens funktion er veldokumenteret – Kloakforsyningen skal vide, hvorfra den
afleder spildevand, og hvilken slags spildevand den transporterer.
• Den er indrettet, så det er muligt for Kloakforsyningen at udføre evt. driftstiltag.
• Den er anlagt således, at den er nem at vedligeholde.

Figur: Typisk stikledning (offentlig og privat)
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Offentlige stikledninger er Kloakforsyningens ansvar, og det anbefales, at den enkelte
Kloakforsyning øger kendskabet til de offentlige stikledningers tilstand (registrering,
inspektion, drift, vedligehold mv.).

2.2.1.

Døde offentlige stikledninger

En DANVA-undersøgelse [4] af 13.000 stikledninger fra 1999 viste, at 11 % af de
offentlige stikledninger er døde, dvs. de er ikke i brug. De døde, ofte uafproppede,
offentlige stikledninger giver gode livsbetingelser for rotter.

Foto af død stikledning (kilde: Herlev Kommune)

Kloakforsyningen kan finde døde stikledninger mange steder i det offentlige
kloaksystem, som f.eks.:
•
•
•
•

•

Indre byområder.
Områder med varierende alder på bebyggelsen eller bebyggelser fra før 1950
Områder, hvor der er udført vejudvidelser, og hvor der er foretaget ændringer i
vejafvandingen.
Ved byggemodninger, hvor der er ført stik frem til grunden i forbindelse med
anlægsarbejdet på vejanlægget, men hvor stikkene efterfølgende ikke er blevet
anvendt i forbindelse med bebyggelse af grunden.
I områder hvor fællessystemet er erstattet af et helt eller delvis separatsystem,
og hvor den gamle fællesledning er genanvendt.

Når Kloakforsyningen lokaliserer døde stik, f.eks. i forbindelse med TV-inspektion af de
offentlige kloakledninger og offentlige stikledninger, anbefaler DANVA at disse
afproppes hurtigst muligt.
Døde ledninger behandles ikke yderligere i denne rapport.
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2.3. Private stikledninger og afløbsinstallationer
De private stikledninger og afløbsinstallationer udgør, som nævnt på i afsnit 3.2
nederst, en stor del af det samlede kloaksystem i Danmark.
En DANVA-undersøgelse [4] af 13.000 stikledninger dokumenterer, at op mod 30 % af
stikledningerne (offentlige og private) trænger til fornyelse. DANVA antager, at
tilstanden af de private stikledninger og afløbsinstallationer stort set var den samme
som i offentlige stikledninger i 1993. DANVA´s Benchmarking dokumenterer, at de
offentlige stikledninger er forbedret løbende i perioden 2001-2005, hvorimod de private
stikledninger og afløbsinstallationer fortsat kun repareres nødtørftigt ved brud, på
forsikringsselskabernes foranledning. De offentlige stikledninger er derfor i 2007 i en
væsentlig bedre stand end de private stikledninger og afløbsinstallationer.
De utætte stikledninger (offentlige eller private) medfører udsivning af spildevand,
indsivning af grundvand og overlækninger af regnvand i de separatkloakerede
områder.
De private stikledninger og afløbsinstallationer, der afleder industrispildevand, kan i
mange tilfælde være særlig alvorligt skadede, hvis der er eller har været
fødevareproduktion, eller hvis der har fundet en afledning af aggressivt spildevand sted
fra f.eks. et renseri.
Kommunernes myndighedsafdelinger har tilsynspligten med de private stikledninger og
afløbsinstallationer, og har med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven ret til adgang til
private ejendomme for at gennemføre undersøgelser eller udføre tilsynsopgaver. Det
kan bl.a. vedrøre private stikledninger og afløbsinstallationer.

Billede af en ledning, der er kraftig korroderet efter udledning af koncentreret spildevand
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Kommunerne har hjemmel til at lade undersøgelsen ske for ejerens regning, hvis der
på forhånd er begrundet mistanke om problemer, f.eks. forureninger.
Udgifter i forbindelse med kommunal undersøgelse af de private kloakker kan ikke
pålægges kloakforsyningerne, da det ifølge lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg § 1 alene er pålagt kommunen at forestå udførelse, drift og
vedligeholdelse af offentlige anlæg.
Såfremt de kommunale myndighedsafdelinger er indstillet på for egen regning at
udføre undersøgelser af de private stikledninger og afløbsinstallationer, kan dette
udføres med henvisning til § 87 i Miljøbeskyttelsesloven [5], men for skattefinansierede
midler.
Generelt set må en Kloakforsyning ikke betale for arbejde der er udført på privat grund,
men den enkelte Kloakforsyning kan stå i situationer, hvor det kan være vanskeligt at
afbryde arbejdet på den ”lovlige” side af matrikelskel, f.eks.:
•

•

Såfremt det teknisk og økonomisk er mest hensigtsmæssigt for
Kloakforsyningen at udføre arbejde fra en privat skelbrønd, f.eks.:
o Hvis det ikke er muligt at udføre en fuld TV-inspektion af den offentlige
del af stikledningen fra hovedledningen.
o Hvis der er behov for at udføre renovering af den offentlige del af
stikledningen fra en privat ejet skelbrønd.
Såfremt arbejdet har til formål at forbedre funktionen af den offentlige del af
stikledningen.

DANVA´s anbefaling til Kloakforsyningerne er, at det frarådes, at der udføres arbejde
på privat grund for Kloakforsyningens midler. For det første er det ikke lovligt, og for det
andet vil den viden der opnås ved undersøgelser af private stikledninger og
afløbsinstallationer være ansvarspådragende, da evt. konstaterede fejl og mangler ikke
længere kan erstattes af den private forsikring. Forsikringsselskaber erstatter typisk
ved pludseligt opstået skade, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis der er kendskab til den
fejl, der er årsag til den opståede skade. Kloakforsyningen vil derfor i sådanne tilfælde
overtage ansvaret fra den private grundejer, hvilket er ulovlig brug af
Kloakforsyningens midler. Lighedsprincippet vil være brudt.
For god ordens skyld skal det understreges, at alt arbejde udført af de kommunale
myndigheder, herunder Kloakforsyningen, på privat ejendom kræver forudgående
aftale med grundejeren.
I ”Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg” [22] står følgende:
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Udgifter til tilsyn med private spildevandsanlæg er en generel miljøopgave for kommunen og
kan således ikke dækkes af kloakforsyningens midler, men skal finansieres via
kommunekassen.

Hvis de kommunale myndigheder konstaterer, at en privat stikledning eller
afløbsinstallation fungerer miljømæssigt uforsvarligt, kan den kommunale myndighed
efter Miljøbeskyttelseslovens § 30 udstede påbud om, at der foretages de nødvendige
forbedringer eller fornyelse af de private kloakker. Et påbud skal varsles efter
Miljøbeskyttelseslovens § 75 [5].
I stedet for denne sagsgang kan der opnås frivillige aftaler med de private grundejere
med henblik på at sikre en frivillig og løbende renovering af de private stikledninger og
afløbsinstallationer. Her er det vigtigt, at de kommunale myndigheder, evt. i et
samarbejde med den stedlige Kloakforsyning, kan tilvejebringe den nødvendige
løbende information og incitamentet til, at den påkrævede renovering bliver udført for
grundejernes regning.
En øget information kunne f.eks. være.
• En udbygning af de kommunale hjemmesider med information om kloakforhold
og med links til relevante hjemmesider.
• Udarbejdelse af generelle pjecer med specifikke emner som. f.eks.
overdækkede brønde, betalingsvedtægter, grænseflader mellem offentlig og
privat kloak m.m.
• Specielle foldere og borgermøder i forbindelse med konkrete projekter.
Incitamenter kan skabes ved, at de kommunale myndigheder, evt. i et samarbejde med
den stedlige Kloakforsyning og dennes entreprenør, tilbyder grundejerne et
samarbejde i forbindelse med renovering af de private stikledninger og
afløbsinstallationer.
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Eksempel på kommunal informationsskrivelse (Kilde: Herlev Kommune)

2.3.1.

Huseftersynsordning eller serviceattest

Det ville være hensigtsmæssigt for forbedring af kvaliteten af de private stikledninger
og afløbsinstallationer, hvis grundejeren i højere grad blev forpligtet til at få foretaget
tilsyn af det private afløbssystem ved enten
•
•

ejerskifte – eller:
indførelse af serviceattest (frivillig/ tvungen) ordning med periodisk syn af
stikledningerne, der opkræves via ejendomsskatten

Et alternativ til det private ejerskab til stikledningen kunne være en offentlig overtagelse
af stikledningen, som det f.eks. er sket i Albertslund Kommune, og som DONG
ENERGY A/S har gjort med el-stikledningerne i Københavnsområdet. Dette emne
behandles ikke yderligere i rapporten.

DANVA Rapport nr. 74

17 af 50

Fokus på Stik

Det anbefales, at interessenterne omkring de private stikledninger og
afløbsinstallationer får gennemført en aftale om TV-undersøgelser og forbedringer af
systemerne på privat grund. Her tænkes først og fremmest på Huseftersynsordningen
ved ejerskifte. Private bygninger skifter i gennemsnit ejer hvert syvende år, og en
ordning om forbedringer ved ejerskifte eller ved passende mellemrum kunne give et
kærkomment løft af de private stikledningers og afløbsinstallationers kvalitet til glæde
for miljøet i Danmark. En sådan aftale bør indgås hurtigst mulig mellem KL og
regeringen.
De private stikledninger og afløbsinstallationer behandles ikke yderligere i denne
rapport.

2.3.2.

Vejstikledninger

Stikledninger der anvendes til afvanding af offentlige veje og pladser er
vejmyndighedens ansvar, og de udgør en stor del af samtlige stikledninger. De er i
Kloakforsyningens optik at betragte som private stikledninger, da de dels fører vejvand,
dels er beliggende på vejmyndighedens egne arealer, nemlig vejen.

Foto: Vejafvanding

Skadesfrekvensen på vejstikledningerne er erfaringsmæssigt høj. Specielt er
vandlåsen på vejbrønden ofte skadet pga. dårlig komprimering.
Vejbrønde og tilhørende stikledninger vedligeholdes, når vejvæsenet får kendskab til et
sammenbrud. Det anbefales, at vejmyndigheden udarbejder planer for systematisk
tilsyn (TV-inspektion), drift og vedligeholdelse af vejstikledninger og vejbrønde.
Systematiske tømningsordninger af sandfang i vejbrønde kan anbefales varmt, da
sådanne ordninger sikrer, at de offentlige kloaksystemer ikke fyldes med sand fra
overfyldte vandlåse i vejbrønde.
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Foto: Skade på vandlås ved vejbrønd (Kilde: Hvidovre Kommune )

Ovenstående foto er fra en ellers velfungerende vejbrønd, hvor der ikke tidligere har
været væsentlige problemer. Billedet er taget ca. 20 cm fra vejbrønden, et sted hvor
man typisk ser store skader på vejafvandings-ledninger.
Kommunens vejafdeling og Vejdirektoratet kan evt. samarbejde med Kloakforsyningen
om en koordinering af fornyelsesarbejdet.
Det anbefales, at der sikres en entydighed i ejerforholdene mellem Kloakforsyningerne
og vejmyndigheden. Det anbefales at vejmyndigheden kontrollerer deres stikledninger
inden nyt asfaltarbejde.
Vejstikledninger behandles ikke yderligere i denne rapport.

2.3.3.

Dræn (private ledninger)

Der findes flere typer af dræn, der kan være tilsluttet offentlige afløbssystemer. Alle
disse dræn er at betragte som private ledninger, der administreres efter følgende to
lovgivninger:
Betalingsregler for spildevandsanlæg:
• Bygningsdræn
• Vejdræn
Vandløbsloven:
• Mark- og områdedræn
• Vandløbsdræn / mindre rørlagte vand
Dræn der administreres i henhold til vandløbsloven [6], må ikke tilføres det offentlige
kloaksystem.
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Et af problemerne med dræn er, at de periodevis leder en større mængde af vand og
sand til afløbssystemet, som kan være uhensigtsmæssigt for drift af ledninger og
renseanlæg.
Ofte er de opstrøms tilsluttede arealer ukendte for Kloakforsyningen, og de er svære at
lokalisere på grund af manglende kortmateriale og manglende adgangsforhold til TVinspektion af ledningerne, da der ofte er:
• dårlige adgangsforhold til ledningerne
• mange aflejringer
• små dimensioner
• dårligt anlagte ledninger

Hjemmeside henvisning – Vandløbsloven ([6], www.sns.dk )

Markdræn, områdedræn og vandløbsdræn er administreret efter Bekendtgørelse af lov
om vandløb [6] med senere ændringer. Lovens regler om vandløb finder også
anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme m.m..
I kloakforsyningerne skal man være opmærksom på, at et dræn ikke kan afblændes,
uden at sagen er behandlet hos den lokale vandløbsmyndighed.
Det anbefales, at alle dræn der administreres under vandløbsloven frakobles de
offentlige spildevandssystemer, idet de udgør en unødig belastning af det danske miljø.
Drænsystemer behandles ikke yderligere i denne rapport.
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2.4. Ansvarsforhold for stikledninger
Ansvarlig
organisation
Kloakforsyningen
Boligejer
Vejvæsenet i
Teknisk
Forvaltning
Private
grundejere eller
”drænlaug”
Kloakforsyningen

Stiktype
Ledning fra matrikelskel til
kloakledning
Ledninger på privat grund
Rendestensbrønde og
stikledninger derfra frem til
kloakledning
Vejdræn, omfangsdræn til huse,
markdræn, dræn fra vandløb

Behandles videre i denne
rapport
Behandles ikke yderligere
Behandles ikke yderligere

Døde offentlige ledninger

Behandles ikke yderligere

Behandles ikke yderligere

2.5. Offentlige stikledninger
Arbejdet med de offentlige stikledninger udgør en større og større del af arbejdet med
kloaksystemer i de danske kloakforsyninger. LER (LedningsEjerRegistret) [7] er
kommet, og der stilles i lovgivningen de samme krav til registreringen af
stikledningerne som der stilles til kloakledningerne, der ofte er beliggende midt i vejen.
I LER er placeringen af stikledningen i vejen afgørende, men for kloakforsyningen er
den fysiske tilstand også en parameter, der er nødvendig for at kunne fastsætte
værdien af hver enkelt ledning og for at kunne skabe et overblik over behovet for
fornyelse af stikledningerne. Behovet for fornyelse af stikledningerne følger ofte
behovet for fornyelse af hovedledningerne, og der er dermed skabt mulighed for at
gennemføre koordinerede ledningsprojekter, hvor det offentlige kloaksystem kan
fornyes i en helhed.

2.5.1.

Anlæg af stik

Arbejdet med stikledningernes planlægning, fornyelse og efterfølgende drift samt
vedligeholdelse er en proces, der ligger tæt op af arbejdet med det offentlige
kloaksystem i almindelighed. F.eks. skal Kloakforsyningerne sikre de samme
arbejdsgange ved anlægsarbejder af stik som ved kloakledninger:
• Tilstandsvurdering af ledningen
• En ekstra tæt dialog med den berørte grundejer
• Indhentelse af ledningsoplysninger
• Gravetilladelse og udarbejdelse skilteplan
• Indgåelse af aftale med entreprenør
• Tilsyn
• Afslutning af opgaven
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De mange opgaver kan opleves som temmelig omfattende i forhold til resultatet, og
derfor vil det være formålstjenligt, hvis der kan ske en koordinering ved:
• Udførelse af flere stikledninger i samme opgave
• udførelse af den enkelte stikledning i en koordinering med andre ledningsejere
• udførelse i samme proces som fornyelse af hovedledningen.

2.5.2.

Stikskader

Problemerne med stikledninger adskiller sig fra hovedledningen på flere punkter, bl.a.
ved at der altid er:
•
•
•
•

Kortere ledningsstræk
Flere retningsændringer
Konstruktionsændringer
Større fald.

Ved stikledningens tilstand skal fokus primært rettes på:
• Et visuelt gennemsyn for at kunne kategorisere ledningen. De kan så
kategoriseres i forhold til antal
• Skader og klassedeling af skaden. Dette giver en bedre vurdering af den
enkelte ledning.
Fysisk indeks, FI, (DANVA’s vejledning nr. 66 [8]) kan beregnes på baggrund af en TVinspektion. FI kan anvendes som et udtryk for ledningernes tilstand, se nærmere i
afsnit 5.3.
En offentlig stikledning kan være forsynet med forskellige slags bøjninger, der kan
besværliggøre visse former for fornyelse/renovering, f.eks. NO-DIG.
Kendskabet til de offentlige stikledninger er steget gennem årene, men systematiske
inspektioner med TV kan gøre kendskabet endnu bedre. Således var der i 2002 TVinspiceret 39 % af kommunernes kloaksystemer, heraf en hel del offentlige
stikledninger. I 1993 var der TV-inspiceret 19 % af 57.000 km kloakledninger. Denne
udvikling anbefaler DANVA skal fortsætte med forøget fremdrift, herunder en forøgelse
af antallet af stikinspektioner.
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3. Registrering af stikledningers placering, tilstand og
funktion
3.1. Hvorfor registrere stikledningernes placering?
Folketinget vedtog den 24. februar 2004 ”Lov om registrering af ledningsejere”, [18].
Loven indebærer, at staten etablerer et fælles ledningsejerregister (www.ler.dk [7]).

Hjemmeside henvisning – Centralt register for ledningsejere (kilde www.ler.dk [7])

Landets ejere af kollektive net er forpligtet til at indlægge oplysninger i registret om
interesseområder for deres ledningsnet samt oplysninger om, hvordan de kan
kontaktes for nærmere information.
Kloakforsyningerne er i denne forbindelse forpligtet til at indberette nedenstående
oplysninger om alle kloakledninger, herunder også om den offentlige del af
stikledningen i registret:
•
•
•
•

Ledningsejerens navn og eventuelt cvr-nummer
Ledningsejerens postadresse samt eventuel elektronisk postadresse og telefonog telefaxnummer
Ledningsejerens interesseområde
Forsyningens art
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Det er således et klart administrativt krav, at der skal ske en systematisk registrering af
den offentlige del af stikledningen, for så vidt angår placering i marken. Dette krav er
opstillet af hensyn til andre interessenter, men Kloakforsyningen har også selv en
række fordele af at sikre sig et veldokumenteret kendskab til afløbssystemets
placering. Her kan bl.a. nævnes
•
•
•
•
•
•
•

Kendskab til forsyningens værdier
Kendskab til ejerskab og type
Service i forhold til relevante parter
Mulighed for lokalisering af tilbagevendende driftsstop og døde stikledninger
Mulighed for benchmarking
Lokalisering af ikke deklarerede stikledninger
Planlægning af beredskabs- og ATEX-arbejde

Der er således flere gode grunde til at iværksætte en grundig registrering af
stikledningernes placering i det offentlige areal. Yderligere argumenter findes i bilag 4.

3.2. Hvor findes eksisterende data?
Et af de væsentlige problemer for det systematiske arbejde med registrering af
stikledningernes placering er, at eksisterende data oftest ikke er umiddelbart
tilgængelige. Dette kan skyldes at oplysningerne om stikledningerne kan være placeret
mange forskellige steder såvel hos de kommunale byggesagsafdelinger, vandløbs-,
miljø- og vejmyndigheder, kloakforsyningerne og evt. anlægsafdelinger. De historiske
ændringer af ansvarsforholdet for stikledninger og dræn har ofte resulteret i, at
dokumentationsmaterialet kan være svært at finde, da det er spredt ud over flere gamle
arkiver, og en del kan være gået tabt.
Da Kloakforsyningen den 1. januar 1993 overtog stikledningerne i offentligt areal,
opstod et behov for registrering af, hvilke dele af stikledningerne Kloakforsyningerne
overtog driften og vedligeholdelsen af. Disse oplysninger er og har været vanskelige at
indsamle, da data typisk er placeret i andre myndigheders arkiver. Dette er naturligt
forårsaget af, at der specielt er to andre ledningsejere, som afleder spildevand til
Kloakforsyningens ledninger via stikledningen, nemlig de private grundejere og
Vejafdelingen.
En vigtig opgave er derfor at få præciseret ejerskab af de enkelte stikledninger i
offentligt areal, hvilket kun opnås gennem en registrering af den enkelte stiklednings
funktion.
I mange tilfælde vil en gennemgang af byggesagsarkiv og vejmyndighedens
projektarkiv kunne give vigtige informationer i denne forbindelse.
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Foto: Kloakoplysninger i en byggesag (kilde: Herlev Kommune)

Men informationerne fra byggesagsarkiv og vejarkiv skal behandles med forsigtighed,
idet data kan være mangelfulde af forskelligartede årsager. Samkøring af ældre arkiver
ved den forrige kommunesammenlægning, personaleændringer, lokalt varierende
registreringsform og -indhold samt manglende disciplin i byggesagsbehandlingerne,
specielt i 60’erne, er potentielle årsager hertil.
Kendskabet til beliggenheden af stikledninger, for slet ikke at tale om funktion og
kvalitet, viser sig i mange tilfælde at være meget uensartet. Erfaringer viser, at der til
nogle ejendomme findes ajourførte kloakplaner med præcis angivelse af tilslutning til
kloak i vej. Til andre ejendomme findes der slet ingen, eller også er planerne så
forældede, at de giver mere administrativt arbejde, end de gør gavn. Et forhold er dog
erfaringsmæssigt sikkert: Der bliver altid registreret flere stik i den offentlige kloak i
vejarealet ved TV-inspektion, end der er kendte tilløb fra vejafvandingsbrønde og
kendte stiktilslutninger fra private ejendomme. Yderligere undersøgelser er derfor ofte
nødvendigt.

3.3. Hvordan registreres stikledningernes placering, kvalitet og
funktion?
Hvis Kloakforsyningen har etableret en rensebrønd i umiddelbar nærhed af skel, kan
en opmåling med GPS af brøndens placering give en indikation af stikledningens forløb
i offentligt areal.
Hyppig anvendelse af bøjninger og forløb, der afhænger af gamle stikledningers
placering og andre forsyningsledningers tracé, gør at det ikke altid er sikkert, at
stikledningen har et lige forløb fra skelbrønd til kloakledningen. Derfor skal der ofte
suppleres med tilsætning af vand eller sporstof for at kunne foretage en registrering af,
hvilken stiktilslutning i kloakken der har tilløb fra den konkrete rensebrønd.
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Der er derfor naturligt opstået et behov for en prisbillig metode, der dels kan registrere
stikledningernes forløb, dels kan give information om stikledningens kvalitet og
funktion.
TV-inspektion af stikledningerne er en meget anvendelig metode.
En TV-inspektion af stikledninger kan udføres på to forskellige måder. Der kan
foretages inspektion fra rensebrønd ved skel i medstrøms retning til kloakken i vejen,
og der kan med specielt stikkamera foretages inspektion fra kloakken i vejen i
modstrøms retning. Begge metoder kan ved påmonteret sonde give mulighed for
registrering af stikforløb på overfladen med deraf følgende indmåling af
retningsændringer, dimensionsskift m.v.
Da udstyret til stikinspektion skal være udført robust, er der naturlige begrænsninger i
anvendelsesområdet, hvilket der bør tages højde for i forbindelse med rekvisition af
sådanne undersøgelser.
Således skal der oftest være adgang fra min. ø425 mm brønd for overhovedet at få
stikudstyr til registrering fra kloakledning i vej ført ned i kloakken.
Desuden skal kloakken i vejen mindst have en dimension på 150 mm, og afstanden fra
startbrønd til den undersøgte stiktilslutning kan maksimalt være ca. 100 meter på
nuværende tidspunkt. Stiktilslutningen skal helst være placeret mellem kl. 8 og kl. 4, og
stikkameraet kan normalt ikke trænge længere end ca. 30 meter op i stikledningen.
Der er udviklet stikinspektionsudstyr, hvor kamerahovedet kan dreje om sin egen akse,
så kloakkens bundløb altid gengives i bunden af billedet, ligesom der i dag findes
hjælpeudstyr, som kan tvinge stikkameraet ind i nye stiktilslutninger på stikledningen.

Foto: Illustration af et Orion kamera, der er konstrueret med UPC (Upright Picture Kontrol) og LED pærer,
der gengiver farver meget naturligt. Hovedet har en dimension på 60 mm. Kameraet har indbygget sonde,
der kan søges med kabelsøger. På foto til højre ses en fiberstang, som kan drejes ind i stiktilslutninger på
stikledninger og derved gennemføre inspektion af stik på stik.
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Ønskes det faktiske forløb af en stikledning beskrevet, bør dette specificeres inden
opgavens igangsættelse. Det er i dag muligt for en TV-operatør:
• at indtegne stikledningens forløb under selve inspektionen på digitalt teknisk
grundkort.
• fysisk at afmærke de relevante retningsændringer, tilslutninger eller lignende på
overfladen, hvorefter en landinspektør kan indmåle disse informationer og
aflevere data i ønsket format.
• at håndtegne ledningsforløb på udleveret plot, hvorefter bestilleren selv
overfører disse data til digitale teknisk grundkort.
For at kunne opnå et anvendeligt resultat ved TV-inspektion af en stikledning er det
nødvendigt at forberede inspektionsstop og vurdere konsekvenser af sådanne på
forhånd. F.eks. kan sand/aflejringer i væsentlig grad være problematisk, såvel i
kloakken i vejen af hensyn til passage som i selve stikledningen. Spuling af
ledningssystemet, herunder også stikledningen, kan derfor være en overvejelse værd.
Spuling af stikledninger kan udføres enten fra rensebrønd eller fra kloakledning i vejen.
Mange spuleentreprenører har i dag udstyr, hvorved en spuleslange kan monteres på
en traktor/slæde, som føres ind i kloakledningen i vejen. Med assistance fra et TVkamera føres udstyret frem til den konkrete stiktilslutning og drejes herpå ud i den
rigtige vinkel, så spuleledningen trækkes op i stikledningen, når der kommer tryk på
vandet.
Gode råd i forbindelse med spuling af stikledninger er angivet i Teknologisk Instituts
”Vejledning i rensning af afløbsledninger”, [9]. Her er det bl.a. angivet, at det er en god
idé på forhånd at kræve dæksler på eventuelle rensebrønde løftet, inden spuling
gennemføres, så trykket udlignes, og risikoen for at blæse vandlåsen ud mindskes.
Spulingen kan være omkostningstung, men det skal holdes op mod de talrige
eksempler på stikinspektioner, som ender i slam og aflejringer efter 1⁄2 m og dermed
oftest er værdiløse.
Hvis spulingen udelades i forbindelse med stikregistrering, bør det på forhånd afklares,
hvad der forventes af TV-operatøren, hvis inspektionen ikke kan gennemføres:
•
•
•

Skal der straks gives telefonisk besked?
Skal der sendes en daglig mail med status på arbejdets fremdrift?
Skal der, når arbejdet er færdigt, udarbejdes lister med henblik på en
opsamlingsrunde?

Udbud eller bestilling af TV-inspektion af stikledninger er ikke en anderledes opgave
end for andre typer kloakledninger. Det er vigtigt, at bestiller sikrer sig at det bestilte
arbejde er beskrevet, så det er i overensstemmelse med forventningerne, hvorfor det
bør ske på baggrund af standardmateriale, som anvendes generelt for
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Fokus på Stik

kloakledningerne. Her henvises til DANVA’s vejledning nr. 59, ”Forslag til
standardbetingelser (SB-TV), TV-inspektion af afløbsledninger” [10].
Inspektionen vil også kunne give et indtryk af stikledningens fysiske og driftsmæssige
tilstand. TV-inspektionen af stikledningen bør derfor altid udføres på baggrund af
DANVA’s vejledning nr. 57, ”Fotomanualen, TV-inspektion af afløbsledninger”, [11].
Herved sikres et ensartet inspektionsgrundlag, som er kendt af alle parter.

3.4. Hvordan gemmes registreringer af stikledningernes placering,
tilstand og funktion?
DANVA har udarbejdet en datamodel for afløbsområdet, DANDAS [19]. Dette produkt
giver mulighed for på en standardiseret måde at udvikle registreringsprogrammer, som
kan gemme oplysninger om kloakkens placering, tilstand og funktion. I dag findes flere
produkter, der anvender datamodellen DANDAS og dermed er i stand til på en national
standardiseret måde at håndtere stikregistreringerne.
Produkterne er oftest opbygget således, at de gemmer data digitalt i en database, der
er opbygget efter DANDAS-konceptet. Samtidigt har produkterne tilknyttet et GISprodukt, så oplysningerne vedrørende placering, tilstand og funktion kan visualiseres
på et grundkort for et større område ad gangen.
DANDAS sikrer i modsætning til tidligere datamodeller og udvekslingsformater, at alle
registreringer i en TV-inspektion kan afrapporteres ensartet i samme skema
uafhængigt af ledningstype (renoverede ledninger, stikledninger m.v.) og samtidigt for
alle tænkelige inspektionsforhold. Tidligere problemer med f.eks. stiknummerering og
placering af stikledninger i forhold til offentlig kloak i vejen er således afviklet med
anvendelse af den nye nationale standard. Der har været og bliver brugt mange
forskellige nummersystemer til entydig identifikation af stik. Det er vigtigt at den enkelte
forsynings valgte system kommunikeres til entreprenører og andre der har brug for
disse oplysninger. Overblik over tv-inspektionsformater ses i bilag 2.
DANDAS standarden giver desuden forbedrede muligheder for at lagre datas
oprindelse, både referencesystem, udførende og udførelsestidspunkt for
opmålingsdata, brøndrapportering og TV-inspektioner, samt samkøre data med
oplysninger om adresser, matrikelnumre og tinglysningsdata.
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Foto: Administrativt arbejde med stikledningerne (Kilde: Krüger )

Det er vigtigt, at det i forbindelse med udbud af stikregistreringer sikres, at data
udveksles i DANDAS udvekslingsformat. Kun herved kan TV-inspektionerne udføres
efter seneste nye udgave med de mest tidssvarende informationer om kloakkens
tilstand og funktion.
Samtidig skal fokus også rettes på de øvrige dataformater, idet det bemærkes, at der i
dag findes en række forskellige udvekslingsformater for f.eks. billedoverførsel (MPEG,
AVI m.fl.) og for opmålingsdata (kp2000, DVR90 m.v.). En stillingtagen til hvad der er
kompatibelt med eget arbejdsmiljø er derfor anbefalelsesværdigt, inden registrering af
stikledninger igangsættes.
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4. Behandling af stikledninger i planlægningsfasen
Det skønnes, at der er ca. 1,9 mio. stikledninger i Danmark med en samlet genanskaffelsespris på
20-30 mia. kr. Med en forventet levealder på 100 år skal der årligt investeres mere end 300 mio. kr./år
blot i fornyelse af stikledninger.
Det er en stor opgave, der her forestår, og som vil kræve anseelig plads i en vilkårlig Kloakforsynings
budget, hvorfor det med rimelighed kan siges, at stikledninger bør og vil få øget opmærksomhed i
Kloakforsyningens målsætning for drift og vedligeholdelse af kloaksystemet i de kommende år.
Ambitionsniveauet for behandling af stikledninger i planlægningsfasen vil naturligt være præget af det
serviceniveau og de servicemål, som den enkelte Kloakforsyning beslutter sig for.
Ambitionsniveau for indmåling, registrering og fornyelse skal fastlægges, og der skal tages stilling til
hvordan forhold som synliggørelse af udgifter til stikrenovering i budgetter og Spildevandsplan samt
interne samarbejder med Bygnings-, Miljø- og Vejmyndighederne håndteres i planlægningsfasen.
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4.1. Gennemførelsen af en analysefase

Analysefase

Kloakforsyningen afklarer forskellige
problemstillinger

Driftmæssige problemer nu / fremtiden

Hvilken viden er der om stikledningerne nu / fremtiden

Organisation og ressourcer nu / fremtiden
Informationssystemer nu / fremtiden
Ønsker til målsætninger

Økonomiske konsekvenser af gennemførelsen af
målsætningerne

Forelæggelse af idéoplæg til målsætninger for teknisk
udvalg ved et temamøde

Justering af målsætninger

Implementering af målsætning for stikledninger i
spildevandsplanen

Diagram: Eksempel på procesdiagram for planlægningsfasen for stikledninger

En metode til at igangsætte processen omkring serviceniveau for stikledninger er at tage
udgangspunkt i en analyse af de lokalkendte problemstillinger, der er observeret med stikledningerne,
og få dem formuleret til generelle målsætninger og hensigtserklæringer.
Resultatet af analysen kan forelægges det politiske niveau, såfremt der ønskes fokus på netop dette
arbejdsområde og/eller accept af de målsætninger, som Kloakforsyningen vil arbejde efter, da det kan
få stor betydning for de borgere og myndigheder, der bliver berørt af dem.
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Ovenstående diagram er et forslag til model for gennemførelsen af en sådan proces.
Analysefasen kan vanskeliggøres af, at datamængden kan variere meget fra område til område. Et
kvalificeret bud på antallet af stikledninger kan evt. fås ved at kombinere to eller flere af
nedenstående forslag:
• Udtræk fra ledningsdatabase over antallet af stikledninger, der er registreret fra TVinspektioner
• Forespørgsel i kommunens GIS system over antallet af ejendomme og vejbrønde
• Opgørelse af vejlængder, der er forsynet med afløbssystemer.
• Indhentning af erfaringstal fra lignende områder i andre kommuner
Omkostningerne til planlægning, registrering og fornyelse af stikledningerne afhænger stærkt af det
ambitionsniveau der vælges, og hvordan opgaven organiseres og udbydes. I bilag 3 er angivet nogle
vejledende gennemsnitspriser. Erfaringer fra gennemførelse af registrerings- og fornyelsesopgaver af
stikledninger viser, at det tager lang tid, og at det kræver grundigt forarbejde at implementere de
standarder/formater, udstyr og layout som man ønsker at anvende. På et fuldtidsmandeår vil der ikke
kunne forventes håndtering af mere end 4000 stik, når stikkene skal indlægges i database og TVinspektionerne skal tilstandsvurderes.

4.2. Strategi for fornyelse og vedligeholdelse af stikledninger
Så snart Kloakforsyningen har opstillet sit ambitionsniveau for stikledningerne og udarbejdet
tilhørende målsætninger, kan det konkretiseres, hvad der skal ske for stikledningerne inden for en
række aktiviteter, såsom:
• Stikledningernes registrering, tilstand og funktion.
• Fornyelsesbehov og -metoder samt sløjfning
• Ejerforhold og sikring af tracé over privat grund
Metoder til registrering af stikledningers placering, tilstand og funktion behandles senere.
Sideløbende med registreringen af stikledningernes fysiske placering kan der med fordel påbegyndes
en systematisk registrering af de hændelser (typisk forstoppelser og sætninger), som kan henføres til
stikledningerne. Dette kan få betydning, hvor samme type driftsstop opstår igen og igen, og dermed
give begrundelse for en opprioritering af netop dette område i fornyelsesfasen. Samtidigt kan det
anvendes som dokumentation ved borgerhenvendelser og ved juridiske tvister.

4.3. Kriterier for fornyelse af stikledninger
Der foreligger ikke på landsplan nogen generelle kriterier for, hvornår et kloaksystem eller for den
sags skyld stikledninger er miljø- eller driftmæssigt uforsvarlige og derfor er renoveringsmodne. Det er
alene op til den enkelte Kloakforsyning at fastsætte disse kriterier for kloakledningerne i det
pågældende område.
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Den mest tilgængelige metode til prioritering af renoveringsmodnede stikledninger er brug af det
Fysiske Indeks, der er meget anvendt ved vurdering af hovedledninger, og som beregnes efter
DANVA’s vejledning nr. 66, Beregning af Fysisk Indeks ved TV-inspektion [8]. Fordelen ved denne
metode er, at den hurtigt giver et overblik til prioritering. Det uhensigtsmæssige med denne metode
er, at den er meget overordnet.
Erfaringsmæssigt er der kun 2-3 skadesobservationer af betydende skader på stikledningerne,
grundet den korte ledningslængde. Dette medfører et højt Fysisk Indeks. På en længere strækning vil
de samme skadesobservationer give en betydeligt mindre værdi.
Det anbefales derfor ikke at anvende Fysisk Indeks som vurderingsgrundlag ved tilstandsvurdering af
stikledninger.
Det anbefales, at Kloakforsyningen udarbejder egne acceptkriterier med relaterede aktivitetslister til
brug ved tilstandsvurdering. Disse tilpasses, så de er miljø- eller driftmæssigt forsvarlige og i
overensstemmelse med kloakforsyningens spildevandsplan, budgetter m.m.
En model til prioritering kunne være at inddele sine stikledninger efter nedenstående figur og
registrere prioriteringen i sin database.
1

Akutte skader på stikledninger med risiko for
skader på miljø, bygninger og veje
Stikledninger, der skal renoveres for at sikre
nyanlagte bygninger og veje
Stikledninger med hyppige driftsproblemer,
som på sigt kan medføre risiko for skade på
miljø, bygninger og veje
Stikledninger til hovedledninger, der er
renoveret
Stikledninger, der kan afvente renovering af
hovedledninger

Stikledninger, der
ikke opfylder
acceptkriterierne

6

Tætning af spildevandsførende stikledninger
hvor der påvises periodevis ud- og indsivning

7

Områder, hvor der er et incitament for at
renovere alle stikledninger

I områder med
periodevis indog udsivning

8

Stikledninger, hvor man ønsker at forlænge
restlevetiden
Stikledninger med mindre driftsproblemer
Øvrige stikledninger

2
3

4
5

9
10

Stikledninger, der
opfylder
acceptkriterierne

Diagram: Prioritering af stikledninger, der skal renoveres.

Teknologisk Institut, Rørcentret, har udgivet en anvisning [20], der kan hjælpe kommuner/rådgivere
ved opstilling af de acceptkriterier, der skal opfyldes, når anlægget TV-inspiceres ved aflevering.
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4.4. Hydrauliske forhold og hensyntagen til funktionspraksis
Kloaksystemet skal etableres med en kapacitet der overholder de af politikerne accepterede krav til
gentagelsesperiode for en given skadevoldende hændelse, f.eks. tilbagestuvning af opspædet
spildevand gennem stikledning eller terrænoversvømmelse.

Foto: Det er nødvendigt med fokus på stikledningernes vandføringsevne

I forbindelse med vurdering af stikledninger skal det således vurderes, om stikledningen har en
kapacitet, der modsvarer den nye, nationale funktionspraksis for afløbssystemer under regn. Denne
udkom i 2005 i form af en rekommandation fra IDA Spildevandskomitéen: ”Skrift nr. 27
Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” [12] og som vejledning fra DANVA, Vejledning nr. 67
– ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” [13].
Kravene i denne funktionspraksis er også gældende for den offentlige del af en stikledning og bør
derfor indgå som en naturlig del i vurdering af behov for fornyelse af stikledningen.

4.5. Planlægning af fornyelse af stikledninger
Erfaringer viser, at hvis stikledningerne ikke fornyes i forbindelse med renovering af kloakledningen i
vejen, kan det ikke forventes, at indsivningsproblemer, rotteplager og sand i hovedledningerne
forsvinder. Mange gange findes årsagen til disse problemer på fornyelsestidspunktet i
stikledningerne, men problemerne kan også opstå senere, når f.eks. grundvandstanden stiger i
ledningsgraven, og vandet derefter finder nye utætheder i stikledningen.
En DANVA-undersøgelse benævnt ”Private kloakker” [4] viste, at mindst 28% og måske hele 46% af
stikledningerne var fornyelsesmodne, og at ca. 11 % af alle tilslutninger i hovedledningen var døde
stikledninger, som kunne og burde sløjfes. Det er vigtigt, at disse bliver identificeret i
fornyelsesprocessen for at sikre, at uanvendte stikledninger ikke efterlades som potentielle rottereder
og giver mulighed for indsivning.
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Erfaringen viser, at stikledningernes fysiske tilstand vurderet ved det Fysiske indeks generelt er i en
dårligere tilstand end hovedledningen.
Det er derfor vigtigt i forbindelse med fornyelsen af hovedledninger at holde et højt fokusniveau på de
tilhørende stikledninger.

4.6. Graveskader
De seneste 25 års arbejde med omlægning af el-ledninger fra luftledninger til jordkabler, af gas- og
telefonledninger samt fornyelse af vandledninger har medført en del skader på kloakstikledningerne.
Anvendelsen af styrede underboringer og brugen af hydrauliske raketter m.m. medfører ofte skader
på afløbssystemet.

Foto: Fremmed ledning skudt gennem en stikledning (Kilde: Hvidovre Kommune )

Ifølge Ledningsejerregistret [7] vurderes det, at der årligt laves mere end 82.500 skader på de danske
ledningsanlæg i forbindelse med udførelse af graveopgaver. Heraf udgør skader på kloakledninger
ca. 7 %, hvilke svarer til, at der årligt laves små 6000 skader på kloaksystemet.
Det vurderes, at en væsentlig del af disse skader kan henføres til de højtliggende kloakstikledninger,
der med en jorddækning på ca. 1-1,5 m er væsentligt mere sårbare end hovedkloakken.
58 % af skaderne skyldes entreprenørens manglende kendskab til kloakkens placering. Hvis det
antages, at en reparation på afløbssystemet koster ca. 8.500 kr., svarer det til, at der laves skader på
afløbssystemet for ca. 30 mio. kr. pr. år, alene på grund af, at entreprenørerne ikke havde
ledningsoplysninger om kloaksystemet.

4.7. Servitutter og deklarationer
Der findes flere eksempler på, at Kloakforsyningen har stikledninger, der forsyner en ejendom med
spildevandsafledning via anden mands ejendom. Disse stikledninger kan være opstået med baggrund
i tre forskellige situationer:

DANVA Rapport nr. 74

35 af 50

•

•
•

Kloakforsyningen har etableret stikledningen i forbindelse med udstykningen af en ejendom,
og har fundet det hensigtsmæssigt at etablere en stikledning over tredjeparts ejendom pga.
f.eks. terrænmæssige, hydrauliske og økonomiske forhold. Kloakforsyningen har i den
forbindelse udbetalt erstatning til tredje part og fået deklareret et servitutbælte omkring
ledningen. Ledningen vedligeholdes efterfølgende af Kloakforsyningen.
Privat udstykker, der i forbindelse med udstykning har etableret et spildevandsfællesskab, der
skal stå for drift og vedligeholdelse, og som er deklareret på ejendommene.
Privat udstykker, der i forbindelse med udmatrikuleringen af flere ejendomme før 1992 ikke
har fået udført den nødvendige deklaration af det fælles private spildevandsanlæg.

I de to første tilfælde er såvel placering som drifts- og vedligeholdelsesforpligtelserne tinglyst og
dermed kendt af begge parter.
I det tredje eksempel kan der opstå tolkningsproblemer om, hvorvidt en del af ledningsanlægget er
offentligt afløbssystem eller privat fællesanlæg.
Der bør opstilles en politik for, hvordan informationer om tinglyste stikledninger indhentes og
registreres i planlægningsfasen. Dette skal ske for at sikre overblik over deklarationerne til
afløbssystemet og dermed også overblik over kloakforsyningens stikledninger på andres ejendom.
Desuden bør det besluttes, hvordan forsyningen vil forholde sig til de stikledninger, der ikke foreligger
nødvendig deklaration på.
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5. Metoder til fornyelse af stikledninger
Fornyelse af stikledninger kan principielt foregå på to forskellige måder. Udskiftningen kan ske ved
opgravning og retablering af ny stikledning, f.eks. i nyt tracé, eller ved renovering med opgravningsfri
metode, hvor det omkringliggende miljø ønskes generet mindst muligt.
I nogle tilfælde kan fornyelse af stikledninger kun ske ved opgravning. Det er eksempelvis tilfældet,
hvor meget kritiske observationer af sammenbrud og svære forskydninger i den eksisterende ledning
konstateres.
I det følgende er kort beskrevet, hvilke forhold der bør iagttages, hvis det vælges at forny en
stikledning ved hjælp af opgravning eller ved hjælp af en opgravningsfri renoveringsmetode.
Yderligere informationer kan findes via litteraturlisten f.eks. i Rørcenteranvisning 14 [14].

5.1. Fornyelse af stikledning ved opgravning
Fornyelse af stikledninger ved opgravning sker ofte i forbindelse med sanering af
hovedkloaksystemet, hovedistandsættelser af veje, i forbindelse med andre ledningsejeres
opgravning i gaden, ved renoveringsopgaver eller ved pludseligt opstået brud.
Da Kloakforsyningen sjældent har udført stikregistrering forud for fornyelsen, må der oftest udføres en
sådan registrering. Typisk starter stikregistreringen med en gennemgang af de foreliggende
ledningsplaner og af Byggesagsarkivet. Hvis stikkenes placering ikke kan fastlægges ved
gennemgangen af arkivmaterialet og en besigtigelse, kan der gennemføres undersøgelser på stedet
ved hjælp af sporstoffer/vand. Der kan desuden yderligere iværksættes undersøgelse ved hjælp af
TV-inspektion af stikkene, hvorved både placering og tilstanden af stikkene registreres.
Kloakforsyningen bør altid forholde sig til, i hvilket omfang stikledningerne skal udskiftes i forbindelse
med den konkrete opgave. Når der foretages fornyelse af hovedkloakken, bør det således vurderes,
om alle stikledningerne skal udskiftes. Samtidigt skal det fastslås i såvel udbudsmateriale som under
tilsyn, at stikledningerne kun må udskiftes til skel eller til 1. grenrør, hvis en del af ejendommens
afløbsinstallation er placeret uden for skel.
I udbudsmaterialet bør de omhandlede stikledningers tilslutning til hovedkloak fremgå af
projekttegning sammen med beskrivelse af omfang af tilladeligt antal stik pr. ejendom. (F.eks.:
Generelt skal der være en stikledning (to stikledninger ved separatsystem) til hver ejendom).
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Foto: Fornyelse af stikledninger udføres ofte ved opgravning (Kilde: Aalborg Kloakforsyning)

Ved fællessystemer der ændres til separatsystem, skal opmærksomheden henledes på de ændringer
dette kan medføre i stikanvendelsen. Det eksisterende stik kan, hvis kvaliteten er i orden, bruges som
enten spildevandsstik eller regnvandsstik i det nye system. Hvis der i disse tilfælde ikke straks
separeres på den enkelte grund, kan det overvejes, om ejendommens afløb midlertidigt skal tilkobles
spildevandsledningen, såfremt denne har tilstrækkelig kapacitet. I modsat fald skal der træffes andre
foranstaltninger.
Hvis Kloakforsyningen vil påtage sig drift og vedligeholdelse af rensebrønde på alle
spildevandsførende stikledninger, der er tilsluttet sanerede ledningsstrækninger, skal det vurderes,
hvor en skelbrønd med fordel placeres, så den opnår den ønskede effekt.
Forinden anlægsarbejdet startes, bør der udsendes et orienteringsbrev til de berørte lodsejere, hvor
der kort fortælles om det forestående kloakeringsarbejde. Samtlige lodsejere kan med fordel
kontaktes inden arbejdets udførelse med henblik på at indgå stikaftaler. Stikaftalerne bør laves
skriftligt. Aftalerne laves med henblik på at indarbejde den aftalte placering af stiktilslutningerne i
projektmaterialet.
En eksisterende stikledning kan fornyes enten ved opgravning og nedlægning af ny plastledning eller
ved at renovere den gamle med itrækning af mindre dimension. Ved graveløsning bør det tilstræbes,
at stikledningerne lægges med mindst 15 ‰ fald. Ved itrækning af mindre dimensioner skal
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opmærksomheden henledes på det hulrum, der bliver mellem de to ledninger. Dette bør fyldes og
tætnes i begge ender af hensyn til risiko for dannelse af rottereder.
Ved separatsystemer bør eventuelle dimensionsændringer altid ske på opstrøms side af en eventuel
rensebrønd. Der bør ikke reduceres i nedstrøms retning, og det bør altid sikres, at der er tilstrækkelig
vandføringsevne i henhold til DS 432 ”Norm for afløbsinstallationer” [17]. Ved fællessystemer bør
stikledningsdimensionen fastholdes, med mindre andet er aftalt med grundejeren og det er
dokumenteret i stikaftalen.
Såfremt der er stikledninger der ikke genanvendes, bør disse altid sløjfes og efterfyldes.
Efter udførelse bør der udarbejdes stikskitser til dokumentation af placering og funktion, og data
herfra bør indarbejdes i kloakdatabasen.

5.2. Renovering af stikledning ved opgravningsfri metode
I dette afsnit gennemgås de forskellige renoveringsmetoder, som i dag er på markedet. Under hver
metode redegøres kort om metodens tekniske begrænsninger.
• Strømpeforing
• Rørsprængning
• Foring med lange sammensvejste rør
• Stram foring
Der kan læses mere om de nævnte renoveringsmetoder i ”Fokus på stikledninger” [15] udgivet af Per
Aarsleff A/S, og NO-DIG håndbogen udgivet af SSTT [16].
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Figur: Udgivelserne ”Fokus på stikledninger”, og NO-DIG håndbogen. Sidstnævnte kan findes på www.cbmanager.dk/sstt

5.3. Strømpeforing af stikledninger
En stikledning kan renoveres med en ganske almindelig strømpeforing, hvis der er mulighed for at
renovere fra brønd til brønd. En forudsætning er dog, at begge brønde skal være mindst 1 meter i
diameter. Alternativt kan der strømpefores til eller fra en opgravning, eller hvor en skelbrønd
etableres.
Hvor der kun er adgang til én af stikledningens ender i form af en skelbrønd eller opgravning, kan
ledningen renoveres ved en endeløs strømpeforing. Strækningen opmåles ved hjælp af kamera, og
fra adgangsmuligheden krænges strømpen ind med trykluft. Et kamera placeret i hovedledningen
kontrollerer, at strømpen er nået ud til hovedledningen.
Begge nævnte metoder er anvendelige i dimensioner fra ø100 mm og kræver ikke noget stort eller
tungt materiel, hvorfor de kan anvendes overalt, hvor der blot er tilstrækkelige adgangsmuligheder.
Begge metoder er hurtige at anvende. Ledningen er kun afspærret ca. 4 timer under udhærdning.
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Foto: Etablering af nye stikledninger ved strømpeforing kræver en meget
begrænset arbejdsplads

Ved stikrenovering fra hovedledning findes der hos flere fabrikanter et overgangsprofil, også kaldet et
hatprofil, som kan monteres ved tilgang fra hovedledning. Overgangsprofilet kan forlænges op til 20
m. Det er således muligt ved hjælp af forlænget overgangsprofil at renovere stikledninger fra
hovedledningen uden opgravning eller skelbrønd
Når strømpeforingen er udhærdet, kan de tilsluttede sideledninger genåbnes. Dette sker med en
såkaldt cutter. Tilslutninger kan åbnes i ledningsdimensioner fra Ø100 mm.

5.4. Rørsprængning af stikledninger
Skal en stikledning renoveres og udskiftes med en ny med samme eller større dimension, kan dette
ske ved rørsprængning eller rørfortrængning. Metoden anvendes ikke ofte ved stikledninger, idet der
skal etableres arbejdsgrube og graves op ved alle tilslutninger til stikledningen. Stikledninger
renoveres oftest kun på denne måde, såfremt der på forhånd er gravet op ved hovedledningen, f.eks.
i forbindelse med nyanlæg eller rørsprængning af hovedledningen.
Rørsprængning kan anvendes i ledninger fra Ø75 mm. Sammenbrud af den eksisterende ledning er
ikke noget problem, blot der kan trækkes en wire igennem. Da der kan opstå skader på tætliggende
ledninger og bygningskonstruktioner under en rørsprængning, kræves der nøje forundersøgelser, før
arbejdet går i gang.

5.5. Forundersøgelser ved renovering af stikledninger
For at få det bedst mulige resultat i forbindelse med brug af opgravningsfrie renoveringsmetoder er
det vigtigt at gennemføre en omhyggelig forundersøgelse, der som minimum bør indeholde følgende:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den eksisterende lednings tilstand, baseret på TV-inspektion
Behov for rensning, baseret på TV-inspektion
Ledningsstrækningens længde og dybde
Ledningsdimension, deformationer og forskydninger
Grundvandsspejlets niveau
Placering af stiktilslutninger
Trafikbelastning
Data på stiktilslutninger som dimensioner, døde stik, stik i brug og indragende stik
Eventuelle brøndes tilstand registreres
Beliggenhed og størrelse af eventuelle arbejdsgruber

5.6. Forberedende arbejde ved renovering af stikledninger
Når de nødvendige forundersøgelser er afsluttet, og projektet skal udføres, er der nogle rutiner for,
hvorledes forarbejdet bør udføres for at opnå en effektiv renoveringsudførelse. Det forberedende
arbejde ved en stikledning vil f.eks. kunne bestå af:
•
•
•
•
•
•

Kontrol og evt. slibning af inddragende stik, rørdele og forskudte samlinger på det
eksisterende rør
Kontrol og evt. slibning eller rodskæring af punktvise faste aflejringer
Eventuel højtryksspuling/rodskæring
Afpropning af døde stik
Genopretning af den eksisterende ledning eller dele deraf ved kraftig deformation
Tætning for indsivende grundvand (midlertidig foranstaltning for at kunne renovere)

5.7. Afsluttende arbejde ved renovering af stikledninger
Efter selve installationen vil der som oftest skulle laves en del afsluttende arbejde som f.eks.:
•
•
•
•
•

Tæthedsprøvning
Beboerinformation efter stikåbning har fundet sted
Brøndafslutninger, således at der sikres et fortsat glat gennemløb
Stikåbninger
TV-inspektion, som dokumentation for den færdige renovering

Det afsluttende arbejde har til formål at sikre, at det arbejde, der ligger uden for den egentlige
ledningsrenovering, udføres og dokumenteres til såvel entreprenørens eget kvalitetssystem som til
bygherrens tilfredshed.
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En efterkontrol er en sammenligning mellem det dokumenterede udførte arbejde og entreprenørens
og eventuelle kontrolinstansers kvalitetskrav og beskrivelser. Efterkontrollen bør altid finde sted og
har til formål at eftervise, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med det aftalte.

5.8. Kontrol og dokumentation ved renovering af stikledninger
Efter et afsluttet renoveringsprojekt kan bygherren kræve dokumentation fra entreprenøren i form af
en kvalitetshåndbog, som viser, i hvilken kvalitet projektet er udført. I den forbindelse er det vigtigt, at
bygherren allerede i udvælgelsesfasen har sikret sig, at den forventede dokumentation kan udføres
og afleveres efter renoveringsprojektet er afsluttet. Kvalitetshåndbogen bør som minimum indeholde
dokumentation for følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deklaration på de anvendte produkter/installationsmetoder
Hvorledes forarbejde og forundersøgelser udføres
Materialehåndteringen
At installationsmanualer er til stede og i anvendelse
Hvorledes efterarbejde og efterkontrol udføres og dokumenteres
Hvorledes den afsluttende dokumentation ser ud
Håndteringen af udførelsesmæssige afvigelser i forhold til instruktionshåndbogen
Reklamationsbehandlingen
Anvendte materialers indvirkning på miljøet
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6. Henvendelser
”Kommunikation kan være vanskelig, men det bliver den ikke mindre vigtig af.”
Kristian Friis
Hovedparten af de henvendelser der kommer fra borgerne til Kloakforsyningen handler om problemer
med den private afløbsinstallation herunder stikledningen.
Det være sig vand i kælderen, lugt af kloak og opstuvning. I alle tilfælde symptomer på
afløbsinstallationer, der er behæftet med fejl, som den enkelte ejer selv skal betale og foranstalte
udbedring af.
I enkelte tilfælde skyldes borgerens henvendelse, at der er problemer med den offentlige stikledning.
Når borgeren henvender sig, er det ikke rimeligt at forlange, at borgeren skal være i stand til at skelne
mellem eget og forsyningens ansvar og dermed pligt til at få løst problemet.
Det er derfor vigtigt, at der foregår en god og informativ kommunikation mellem Kloakforsyning og
borger omkring de hændelser der kan opstå, og hvordan ansvaret og initiativretten er fordelt.
Informative brochurer og information på Kloakforsyningens hjemmeside vil være en stor hjælp i det
daglige arbejde.
Inspiration til udformning af kommunikationsstrategi og eksempler på udarbejdet
informationsmateriale findes på DANVA’s hjemmeside ”Kommunen kommunikerer kloak”. Du finder
ind til hjemmesiden via www.danva.dk .
En øget information kunne f.eks. være:
• En udbygning af de kommunale hjemmesider med information om kloakforhold og med links til
relevante hjemmesider.
• Udarbejdelse af generelle pjecer med specifikke emner som. f.eks. overdækkede brønde,
betalingsvedtægter, grænseflader mellem offentlig og privat kloak m.m.
• Specielle foldere og borgermøder i forbindelse med konkrete projekter.
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8. Bilag
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8.1. Bilag 1: Eksempelsamling: Grænseflader mellem offentlig og privat
kloak.
DANVA arbejder i øjeblikket på at udarbejde en eksempelsamling vedr. ”Grænseflader
mellem offentlig og privat kloak”.
Eksempelsamlingen indeholder illustrationer og beskrivelser af forskellige grænseflader
mellem offentlig og privat kloak i forbindelse med:
• Tilslutning af ejendomme til kloak i offentligt vejareal
• Tilslutning af flere boligenheder pr. matrikel indenfor kloakopland
• Tilslutning af ejendomme til offentlig kloak over privat ejendom
• Tilslutning af ejendomme til offentlig kloak ved passage af anden matrikel
• Tilslutning af flere ejendomme omkring fællesprivat vej (f.eks. grundejerforening)
• Tilslutning af facadebygninger
• Tilslutning af fremmede ledninger
Eksempelsamlingen forventes tilgængelig på DANVA’s hjemmeside www.danva.dk primo
2008.
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8.2. Bilag 2: Formater
DANDAS databasemodel afløser de tidligere versioner af DAS (DAS4 og DAS5), og er
dermed det gældende format for registrering af afløbssystemer. DANDAS modellen danner
udgangspunkt for udvekslingsformater for håndtering af data, eksempelvis opmåling og tvinspektion.
I nedenstående tabel er databasemodel og applikationer til den gældende DANDAS
datamodel listet op. Desuden gives et uddrag af TV-inspektionsprogrammer og formater
samt relevante referencesystemer.

Databasemodel
DANDAS-applikationer

TV-Inspektionsprogrammer

Videoformater

Referencesystemer

Database

Format

Firma

DANDAS

XML

DANVA

Program

Format

Firma

G/DANDAS

XML

Intergraph

DAS2005

XML

NIRAS

DanDasGraf

XML

Obicon

IG DAN-DAS

XML

Informi Gis

COWI DANDAS

XML

COWI

TV-inspec

-

Panoramo

-

FKSTV

-

IKAS 32

-

WINCAN

-

-

MPEG1

-

MPEG2

-

AVI

-

DIVX

-

VCD

-

SVCD

Horisontale
kp2000j, Kortprojektion 2000, Jylland
kp2000s, Kortprojektion 2000, Sjælland
kp2000b, Kortprojektion 2000, Bornholm
UTM, zone 32, EUREF89
UTM, zone 33, EUREF89

Referencesystemer

Vertikale
DVR90
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8.3. Bilag 3: Vejledende gennemsnitspriser
I nedenstående skema er der angivet nogle vejledende gennemsnitspriser, der dog skal
bruges med forsigtighed. Forudsætningerne for nedenstående entreprenørpriser er at
betragte som vejledende, da de stedlige forhold og efterspørgslen efter ydelserne kan
bevirke væsentlige udsving i begge retninger.
Stikledninger i
fællessystem
Stikledninger til ejendomme i
parcelhusområder
Stikledninger til ejendomme i
bymæssig bebyggelse
Stikledninger til ejendomme i
sommerhusområder
Stikledninger til ejendomme i
åben bebyggelse
/Landområder
Vejstikledninger til
ejendomme i
parcelhusområder
Vejstikledninger til
ejendomme i bymæssig
bebyggelse
Vejstikledninger til
ejendomme i
sommerhusområder
Vejstikledninger til
ejendomme i åben
bebyggelse /Landområder
Døde stikledninger
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Registreringsomkostninger Fornyelsesomkostninger
Kr.
Kr.
1.000 – 2.500
25.000
1.000 – 2.500

30.000

1.000 – 2.500

20.000

1.000 – 2.500

30.000

1.000 – 2.500

15.000

1.000 – 2.500

17.500

1.000 – 2.500

12.500

1.000 – 2.500

10.000

1.000 – 2.500

10.000
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8.4. Bilag 4: Argumenter for registrering af stikledninger.
Efter at kommunerne overtog forpligtelserne for stikledningerne fra skel og ud til
hovedledningerne i 1992, er der et behov for at kende stikledningernes placering for at kunne
anvende oplysningerne ved:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Identifikation af, om stikledningerne er fra dræn og vejstikledninger og dermed ikke er
tilhørende kloakforsyningen.
Identifikation af, om stikledningens opstrøms knudepunkt er fra f.eks. skel-, vej- eller
drænbrønde.
Registrering af driftstiltag på stikledninger.
Videregivelse af forespørgsler fra entreprenører, rådgivere m.m. om
stikledningsplaceringer og -koter.
Instruktion af driftspersonalet om arbejdsopgaver på en stikledning.
Borgerhenvendelser om placering af stikledninger og overdækkede skelbrønde.
Placering af eksisterende stikledninger, der kan anvendes ved nytilslutninger.
Dokumentation af placering af stikledninger og skelbrønde på privat ejendom.
Entreprenørerne kan have behov for at skulle ned i skelbrønde på de private
ejendomme for at oprense stikledninger inden TV-inspektion og fornyelse med NODIG renoveringer.
Administration efter betalingsvedtægten og miljøsagsbehandling.
Lokalisering af ikke deklarerede stikledninger.
Markundersøgelser ved f.eks. lokalisering af indsivende grundvand, dræntilslutning,
overlækninger i separatsystemer og fejltilslutninger.
Hydrauliske beregninger af stuvningskoter og i forbindelse med
oversvømmelseshændelser.
Diverse tematiseringer over emner med relation til stikledningerne.
Overlækninger i separatsystemer.
Lov om registrering af ledningsejere.
Planlægning af beredskabs- og ATEX-arbejde.
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