
HVEM HAR ANSVAR 
FOR KLOAKKEN?

Spildevand og Energi A/S



FORSYNINGENS ANSVAR
Fredericia Spildevand og Energi A/S ejer 
de kloakrør, som ligger uden for privat 
grund. Det kan f.eks. være under villave-
je og andre offentlige veje. For disse rør 
har Fredericia Spildevand og Energi A/S 
følgende ansvarsområder: 

•  At sørge for en effektiv og velfun-
gerende afledning af spildevand og 
regnvand fra skellet ved dit hus og 
frem til rensningsanlægget. Bemærk, 
at Fredericia Spildevand og Energi 
A/S har ansvar for, at du skal kunne 
aflede dit spildevand fra stueplan og 
ikke fra kælderniveau. 

•  At vedligeholde og servicere kloakrø-
rene, så de er i forsvarlig stand. 

•  At betale for pumpning af spildevand 
op til kloaksystemet, hvis en ny ho-
vedkloak anlægges, så en husejer ikke 
kan aflede spildevandet fra stueplan.

DIT ANSVAR SOM HUSEJER
Som husejer er alle kloakledninger på 
din grund din private ejendom. Du har 
derfor følgende ansvarsområder:

•  At afløbssystemet er vedligeholdt og 
velfungerende. Bemærk, at det ikke 
er nogen god ide at spule forebyg-
gende, da dette kan skade kloakken.

•  At få spulet og repareret kloaklednin-
gerne, når der opstår fejl. Stopper din 
kloak ofte til, skal den sandsynligvis 
repareres. 

•  At aflede vand fra din kælder. 

•  At sikre dig mod oversvømmelse af 
din kælder for egen regning. Det kan 
f.eks. gøres med højvandslukke eller 
pumpning. 

Alt arbejde med fornyelse og reparation 
af kloakker på privat grund er autoriseret 
arbejde, og det skal derfor udføres af en 
autoriseret kloakmester. Opbygningen af 
kloaksystemet kan udformes på forskel-
lige måder. Du kan se mere nedenfor, 
og hvad det betyder for den specifikke 
ansvarsfordeling for kloakken. 

SEPARATSYSTEM: 
Spildevand og regnvand i rør hver for sig

FÆLLESSYSTEM: 
Spildevand og regnvand i samme rør



DIN BOLIG LIGGER IKKE I SKEL .. 
og din første rensebrønd ligger mere 
end 1 meter fra skel: Forsyningen har 
ansvaret for stikledningen frem til 
skellet. Du har ansvar for ledninger og 
brønde inden for skellet (på din egen 
grund). Hvis kloakken er tilstoppet, 
skal du selv undersøge, hvor på stik-
ledningen problemet ligger og betale 
de nødvendige udgifter til dette.

DIN BOLIG LIGGER I SKEL ..   
og hele dit afløbssystem ligger inden 
for skellet: Forsyningen har ansvaret 
for stikledningen frem til skellet. Du 
har ansvaret for alle kloakledninger 
inden for skellet. 

HVEM EJER KLOAKKEN?
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Spildevand og Energi A/S

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Fredericia Spildevand og Energi A/S på telefon 76 20 71 00.

DIN BOLIG LIGGER I SKEL...  
men noget af din kloak ligger uden 
for skel. Det kan være en rensebrønd, 
et grenrør eller en tagnedløbsbrønd: 
Forsyningen har ansvaret for stik-
ledningen frem til det første grenrør/
brønd før hovedledningen. 

DIN BOLIG LIGGER IKKE I SKEL... 
men du har en skelbrønd eller en rensebrønd maksimalt 1 meter fra skel:
Forsyningen har ansvaret for stikledningen frem til skel. Du har ansvar for alle
ledninger og brønde fra skel og ind mod huset. Hvis ledningen er stoppet, og 
der samtidig er vand i skel-
brønden, spuler forsyningen
ledningen mellem skelbrønd
og hovedledning uden om-
kostninger for dig. Fordelen
ved skelbrønden er, at du
ved en forstoppet kloakled-
ning med det samme ved,
om det er forsyningen eller
den private kloakmester, der
skal undersøge.


