Fakta boks:
Hvad er separatkloakering?
Separatkloakering betyder, at spildevand for
sig og regn-, overflade og drænvand for sig,
adskilles i to separate rør.
I et fællessystem, som tidligere har været et
meget anvendt kloaksystem, er spildevand og
regn-, dræn og overfladevand blevet blandet i
samme rør.

Fordele ved separatkloakering:
• øger kloakkens kapacitet, idet regnvand og
spildevand adskilles. Regnvandssystemer
anlægges i dag større, da der er kommet
kraftigere regnhændelser
• udløb af urenset spildevand til vandløb,
fjord og hav undgås
• mindsker udgifterne i forbindelse med
rensning af spildevand da rent regnvand
ikke sendes til rensning
• regnvandet bliver ledt direkte til fjorden
eller vandløbet, hvor det indgår i det naturlige vandkredsløb igen
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Sådan separatkloakerer du
Er du klar til at blive tilkoblet
separatkloakken?
Hvis du har to skelbrønde på
din grund, er dit hus forberedt på
separatkloakeringen og du skal
kontakte en autoriseret kloakmester, der kan planlægge og
udføre tilkoblingen til separatkloakken.
Hvis du ikke har to skelbrønde
på din grund, kan du kontakte
din autoriserede kloakmester,
som kan afhente nye skelbrønde
hos Mariagerfjord Vand a|s og
forberede for den fremtidige
separatkloakering.
Husk at færdigmelde, når du er
tilkoblet separatkloakeringen!
Når regn- og overﬂadevand fra
din grund løber i ét rør og spildevandet fra huset i et andet rør,
og din ejendoms kloaksystem er
tilkoblet den offentlige separatkloakering i vejen, er dit arbejde
næsten overstået.

det kan indgå i din byggesag og
din kloakstatus i BBR kan ændres
til SEPARATKLOAK. Din kloakmester har pligt til at aﬂevere en
tegning over dit nye kloakanlæg
på din grund til dig.
Denne del er meget afgørende i
forhold til den efterfølgende
opfølgning på de ejendomme,
der ikke er separatkloakerede.
Data fra byggesagen og BBR
bruges nemlig til at ﬁnde de
ejendomme, som ikke er registreret
separatkloakeret.
Vil du selv håndtere dit
regnvand?
Du kan også vælge at håndtere

regnvandet selv i stedet for at lede
det ud i kloakken.
Det kan du blandt andet gøre ved:
• at få nedgravet en faskine i
haven – dette kræver dog, at du
sender en ansøgning til kommunen for at få en tilladelse.
• at etablere et regnbed i haven og
få mulighed for ny beplantning
i haven
• at lave en hulning i græsplænen
til nedsivning af regnvand
• at lave et grønt tag og øge
biodiversiteten på din grund
• at lave gennemtrængelige
belægninger, der sikrer stabil
nedsivning

Fakta boks:
Afstandskrav:
Husk, at der er regler for, hvordan regnbed, faskiner og lignende skal anlægges, kontakt derfor
en regnvandskonsulent eller din
autoriserede kloakmester, hvis du
er i tvivl.
Læs mere om mulighederne
og regler for lokal afledning
af regnvand på Mariagerfjord
Vands hjemmeside (www.mariagerfjordvand.dk/spildevand/
brochurer-omkring-spildevandog-regnvandshaandtering).

Din sidste opgave er at FÆRDIGMELDE arbejdet og indsende
kloakplan over din interne kloak
til Mariagerfjord Kommune, så
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Læs mere på www.mariagerfjordvand.dk

