
Opsamling - DANVA temadag om 

separering af afløbssystemer



Gode råd om fejltilslutninger

Gitte Guldberg

• Veluddannet og engageret  personale
• Hav styring/ledelse på processen
• Brug den viden I allerede har
• Brug tid på strategi og planlægning
• Fej for egen dør først – kommunen skal også
• Hav styr på ledningsnettet
• Hav godt samarbejde mellem drift og administration
• Husk dokumentationen
• Samarbejdet mellem myndighed/kommune og forsyning 

har en afgørende betydning for om missionen lykkedes



Gode råd om fejltilslutninger

Jes Vollertsen
• Fejlkoblet separat system = halv-fælles system
• Det er svært at finde fejlkoblinger på gammeldags maner
• DTS kan systematisk finde fejlkoblinger uden at gå ind på 

privat grund

Deltagere
• Vigtigt at man går systematisk frem
• Fokuser på det væsentlige (det der betyder noget)
• Fokus på målet - hvad er det der jages (indsivning el 

fejlkoblinger)
• God ide af lede efter uvedkommende vand i vinter periode med 

meget regn (kig efter overløb, flowmålere mv)
• Hold øje med grundvandsspejlet fx pejlebrønde 
• Hold øje med renseanlægget, hvor meget vand der kommer ind
• Husk også at have fokus på spildevand der er fejlkoblet på 

regnvandsledninger



Gode råd om fælles private kloakanlæg

Pernille Aagaard
• Separatkloakering kræver et tæt samarbejde mellem 

kommune og spildevandsselskab for at gevinsterne kan 
opnås.

• Drejebog for samarbejde mellem kommune og forsyning for 
at få gennemført separering

Deltagere
• Vigtigt at kommunikationen med ejerene af de fælles private 

anlæg er god



Gode råd om samarbejde

Maria Klitgaard
• Afklare rollerne
• Gensidig respekt for hinandens arbejde
• Ejerskab for projektet
• Løbende dialog
• Opgaven følges til dørs

Kenneth Nybo Pedersen
• Kommunen skal gøre kloaktegningerne på de enkelte 

ejendomme offentligt tilgængelige. Eksempelvis på 
”Weblageret” – gerne linket fra en korttjeneste.

• Kloakmesteren skal være grundig med udarbejdelsen af 
kloakplanen.

• Opmærksom at tidsfristen i påbuddet overholdes.



Gode råd om samarbejde

Klaus Ising Hansen

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

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

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

• Arbejderne kræver autorisation, også afpropning af gamle 
regnvandstilslutninger

• Stil krav til kloakmestrenes kvalitet af færdigmelding og 
tegninger

• Standardiseret landsdækkende udformning af det digitale 
ansøgningssystem

• Sørg for ensartede regler i så mange kommuner som muligt
• Kontakt evt. kloakmesterens kontrolinstans hvis 

samarbejdet ikke fungerer, eller hvis reglerne ikke følges



Gode råd om samarbejde

Deltagere
• Husk af stille krav til kloakmesteren
• God ide at holde et informationsmøde med kloakmestre
• Der ønskes udarbejdet fælles formuleringer i forhold til krav 

til kloakmestre og færdigmeldinger. 



Gode råd om kommunikation

Jens Steen Larsen 

• Tænk på din målgruppe!
- Sig ikke alt det du ved, men sig det den anden har brug for at 

vide

• Planlæg kommunikationen!
- Målgrupper, interessenter, budskaber, kanaler, timing osv.

• Vær 1 skridt foran
- Det er dyrt at skulle ”rydde op” i kommunikationen bagefter 

• Undervurdér ikke kommunikationsopgaven!
- Man kan næsten ikke kommunikere for meget



Gode råd om kommunikation

Bo Laden

• Informer før, under og efter et anlægsarbejde

• Spørg om forhold før, under og efter et anlægsarbejde 

• Anvend en bred vifte af medier (annoncer, borgermøder, 
pjecer, breve, plakater, artikler, hjemmeside mv.)



Gode råd om kommunikation

Deltagere
• Adskillelse af regn og spildevand kan bruges i stedet for at 

bruge ordet separering
• Ved at etablere et godt samarbejde med øvrige ledningsejere 

bliver det nemmere at koordinere ledningsarbejderne
• Vigtigt at lave klare aftaler forsyning og kommune imellem 

om hvem gør hvad
• Lidt mindre grupper når der holdes borgermøder, giver 

mulighed for at få en god dialog (40-50) 
• Generelle spørgsmål først, og de individuelle spørgsmål 

efterfølgende
• Informationsmøder kan bruges i stedet for ordet 

borgermøder
• Overveje om borgerene kan inddrages og byde ind med 

ideer til projektet



Fordele ved separering

Deltagere

• Ny belægning (gode fortove, ny asfalt)
• Miljø
• Rent badevand
• Klimatilpasning
• Kælderoversvømmelser
• Skelbrønd
• Ny kloak
• Sundhed i forhold til rotteproblemer
• Mulighed for at udnytte regnvand i haven
• Håndværkerfradrag (servicefradrag) kan bruges til finansiering
• Fremtidssikring af boliger (en fordel ved salg)


