
Det autoriserede område for kloakmestre 

 
 Alt kloakarbejde fra og med 

tilslutning i gadekloak  og indtil 
gulv mod jord, 

 

 Gælder for nyanlæg, reparationer 
og servicearbejder som kræver 
indgreb i afløbsinstallationen 

 

 Nedsivningsanlæg, 
minirenseanlæg, sandfilteranlæg, 
pileanlæg m.v.  

 

 Dræning om bygværker og deres 
tilslutning til afløbsinstallationen 

 

 Afløbsledninger og brønde ved 
landbrug 
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Undtagelser for autorisation 

 
• Følgende må udføres uden autorisation: 

 

Vand fra tage på beboelsesbygninger med 
udhuse m.v. ført til faskine på egen grund 

 

 

 

 

Kommunalt ejede spildevandsselskabers 
arbejde på stikledninger udenfor skel, og 
undtagelsesvist, ved akut fare, indenfor 
skel 

 

Arbejderne skal udføres af fast ansat 
personale 
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https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nk-forsyning.dk/sites/default/files/NedsivningAfTagvandIFasikiner_300.png&imgrefurl=http://www.nk-forsyning.dk/spildevand/min-kloak/nedsivning-af-tagvand-i-faskiner&docid=3urr4wjhdmJKiM&tbnid=-BJ0XB_dQCXStM:&w=300&h=300&ei=SiMYU9WYKKO24wTU_IGYBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Krav til kloakmestrenes kvalitetsstyringssystem  

 Beskrivelse af virksomheden og procedurer for den teknisk 
ansvarlige og for arbejdernes udførelse 

 Registreringer af medarbejdere, prøve- og måleudstyr, 
regelgrundlag  

 Procedure for den teknisk ansvarlige skal indeholde: 

løbende ajourføring af viden og kompetencer hos den 
teknisk ansvarlige og øvrige relevante medarbejdere 

teknisk ansvarliges beføjelser, instruktionspligt og tilsyn 
 

 KS systemet skal sikre krav der har betydning for 
sikkerhed, sundhed og miljø 
 

 Årlig intern audit  
 

 Ekstern audit af en kontrolinstans med max. to års 
intervaller 
 

 Kommuner og forsyningsselskaber skal gives adgang til KS 
dokumenterne i op til 5 år efter arbejdernes afslutning 
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Nye stikledninger ved separering 

• Nye stik skal placeres i en passende 
dybde, så grundejeren kan aflede sit 
spildevand fra stueplan ved 
gravitation  
 

• Hvis afledning ved gravitation ikke 
kan lade sig gøre, skal 
kloakforsyningen for at opfylde 
forsyningspligten, bekoste de 
nødvendige foranstaltninger til 
pumpeanlæg, herunder betale 
udgifter til drift og elforbrug m.v. 
 

• Afmærkning af stik for at undgå 
fejltilslutninger – gerne på 
standardiseret måde 
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UDFORDRINGER: 
•Ved vandbesparende toiletter er 
faldet større – min. 20 o/oo 
•Lovlige kælderafløb !!  
•Den gamle installation er ikke lovlig, 
fx er ledninger ikke i frostfri dybde og 
gammel skelbrønd står derfor for højt 
•Ny skelbrønd placeres for dybt 



Separering på grunden 

• Kommunikationen overfor grundejer og kloakmester 
skal være klar og tydelig, fx: 
 

• Separering omfatter en total adskillelse af regnvand og 
spildevand (udgå fejlkobling) 

 

•Hvis regnvand skal nedsives på egen grund er det 
vigtigt at oplyse om, at afpropning er autoriseret 
arbejde 

 

•Hvilken form for tæthedsmåling eller inspektion skal 
der foretages på grundejerens afløbssystem, inden det 
tillades tilsluttet ny stikledning 

 

•Hvordan skal eventuel rottesikring med rottespærrer 
foretages og afmærkes (kommunale bygninger) 
 

•Tillades der tilsluttet eventuelle overløb fra faskiner til 
det offentlige kloaksystem 
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Gode råd ved separering 

1. For at undgå fejlkoblinger bør stik tydeligt markeres på en 
standardiseret måde, evt. med forskellige farver 

2. Stik bør placeres i en passende dybde således, at der tages 
højde for afstande, faldmuligheder og kældre m.v. 

3. Tydelige krav til hvad der skal dokumenteres på 
grundejerens afløbssystem mht. tæthed m.v. 

4. Arbejderne kræver autorisation, også afpropning af gamle 
regnvandstilslutninger 

5. Stil krav til kloakmestrenes kvalitet af færdigmelding og 
tegninger 

6. Standardiseret landsdækkende udformning af det digitale 
ansøgningssystem 

7. Sørg for ensartede regler i så mange kommuner som muligt 

8. Kontakt evt. kloakmesterens kontrolinstans hvis 
samarbejdet ikke fungerer, eller hvis reglerne ikke følges 
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