
LAR vi det være  
eller LAR vi det passere 

 
Vand er en af huset største fjender. Vi skærmer vandet af fra huset og sørger 

for at få det fjernet, når det falder/kommer.  

Vand og fugtskader er noget af det værste vi ved og det er dyrt med et 
svampeangreb eller lignende. 

Drop spørgsmålstegn og sæt flueben 

 

 

 



Vand - vi LAR det være – men hvorfor i haven 
 
• Hvorfor skulle vi så lade 5 og 7 være lige, afbryde kloakforbindelser -  og 

samle vandet sammen og lade det sive ned i haven - tættere på huset end 
hvis det forsvandt i kloakken, som vi har tilladelse til at gøre. 

• Hvor er fordelene og hvor er risiciene henne i spillet og informationerne 

• Hvorfor skulle vi grave i haven, lægge rør og ikke kunne disponere over de 
kvadratmeter 

• Hvad er de fremtidige omkostninger. 

• Hvad koster det og hvad er der i det for mig  

• Får vi en bedre have eller bare en anderledes  

 



Vand - vi LAR det være – et andet sted 

• Kollektive løsninger i et område, hvor genanvendelse er en option 

• Udbyg et andet sted 

• Send en regning på de større udgifter for det fælles system 

• Problemet er overdrevet 

• Ikke os der har oversvømmelserne 

 

 

 



Vand – vi LAR det være- er jo en fællesopgave 

• Ikke vores vand. OK fint det løser problemer nede af kloakledningen 
for andre… og hvad så. Hvorfor skal vi så betale og have generne   

• Hvorfor skal alle der får en fordel af LAR hos mig/os ikke betale for det 

• Hvad med den sparede investering i forsinkelse mv. 

• Hvad med den løbende besparelse 



Vand- vi LAR det være – en autoriseret opgave 

• Hvor er fordelene/risiciene (igen) i LAR-spillet og informationerne 

• Hvor er garantierne 

• Kommunal/forsynings godkendelse er det også ansvarspådragende? 

• Lokalplaner- kommunal berøringsangst lavere salgspriser ved 
udstykning 

• Skulle hilse fra rotterne og sige tak for de mange vakuum-kamre til 
deres unger 

 

 

 



Vand – vi LAR det være- et værdiproblem 

• Hvad betyder det for husets pris 

• Hvad er værdiforskel på GDS og autoriseret 

• Hvad betyder det i en hushandel 

• Hvad skal der dokumenteres og overgår forpligtigelserne 

• Hvad er fremtiden hvis jeg vil ud af LAR løsningen 

• Hvad betyder det  for forsikringer i ansvar og i præmie 

• Hvad med skader på eget hus eller naboens. 

 

 



Vand – LAR det være- en positiv fordel  

• Ikke tvang men samtale og mild overtalelse  

• Ikke oversælge på tilslutningsgebyret 

• Kombinere med vandopsamling 

• Genbrug i husstandens forbrug – nye regler 

• Analogi til solceller bruge eget el/vand 

• Frivilligt og økonomisk motiveret – også løbende 

• Det gode eksempels magt ( også økonomisk) 

• Virksomhedsengagement i rentable løsninger 

 



Vand – LAR det være- et samarbejde med   

• Der skal samarbejdes,- der hvor der bør og kan laves LAR løsninger 

• Har en fordel når vi er med i projekter 

• Vi opfattes som mediator og ikke som modspillere for den enkelte 
parcelhusejer og grundejerforening 

• Vi LAR det ikke være vand og spild 


