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Forord  
I Miljøbeskyttelsesloven er der angivet en pligt 
for forsyningerne til at forsyne alle ejendomme 
i kloakoplande. Denne forsyningspligt 
indebærer, at forsyningen skal føre stik frem til 
matrikelgrænsen for en ejendom.  
 
Denne vejledning har til formål at beskrive 
procedurer og retningslinjer for etablering af  
 
 
 
 
 

 

 
kloak i områder, der byggemodnes inden for 
Syddjurs Spildevand A/S’ forsyningsområde, 
for derigennem at sikre at kloakeringen udføres 
korrekt.  
 
Vejledningen skal desuden sikre ensartethed i 
processerne omkring byggemodninger samt 
gøre processen lettere for alle parter i Syddjurs 
Spildevand A/S’ forsyningsområde.  
 
I følgende betegnes Syddjurs Spildevand A/S 
som forsyningen. 
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Planlægning 
Ved igangsætning af planer om byggemodning 
af et areal, skal bygherren tage kontakt til 
forsyningen for at få fastlagt, hvilke forhold, 
der skal være på plads, før forsyningen kan 
starte etablering af forsyningsstrukturerne frem 
til arealet. Det kan være, at der er forhold i 
spildevandsplanen, der skal ændres, eller at 
forsyningen, for at kunne forsyne det nye areal, 
skal omlægge anlæg andre steder. De 
tidsmæssige forhold ved udførelse af 
spildevandsanlæg er derfor vigtige i forbindelse 
med en byggemodning.  
 
Det er forsyningen, der fremfører henholdsvis 
spildevand- og evt. regnvandsstik frem til 
matrikelgrænsen for ejendomme, der i 
kommunens spildevandsplan ligger inden for 
et kloakopland. Før Syddjurs Spildevand A/S 
igangsætter en projektering, skal det være 
endeligt fastlagt, hvor mange ejendomme, der 
skal afvandes samt hvordan ejendommene 
udmatrikuleres. Bygherren skal derfor starte 
med at sikre udstykning af arealet, således at 
forsyningen kan projektere og udføre en 
korrekt og tilstrækkelig kloakering frem til 
matrikelgrænsen for de fremtidige ejendomme.  
Det er bygherrens eller dennes rådgivers 
ansvar at kontakte Syddjurs Spildevand A/S 
rettidigt, for at der er tilstrækkelig tid til at 
planlægge, projektere samt udbyde 
anlægsarbejderne efter udbudslovgivningen. 
Således kan det undgås at forsyningens arbejde 
ikke forsinker bygherrens tidplan. Det er mest 
optimalt, hvis bygherren kontakter Syddjurs 
Spildevand A/S indledningsvist inden 
bebyggelsesplanen lægges fast i en lokalplan 
for at sikre en afklaring af blandt andet 
placering af spildevands- og regnvandsstik og 
areal til regnvandsbassin.  
 

 
Bygherren skal kontakte kommunens 
miljøafdeling på lokalplanlægningsstadiet 
vedrørende kloakerings form, herunder evt. 
krav til udledningstilladelse for 
regnvandsbassinet, for at fastlægge nødvendigt 
areal til regnvandsbassin. 
Vær opmærksom på at arealet til 
regnvandsbassiner og pumpestationer er 
bygherrens ansvar. 
Såfremt der forventes udførelse af andre anlæg, 
der stiller krav til særlig kapacitet af 
forsyningsanlæggene skal dette oplyses 
samtidig. 
 
Bygherre skal kontakte kommunens vejafdeling 
for evt. gravetilladelser m.m. 
 
Under planlægningsfasen skal Syddjurs 
Spildevand A/S have følgende materiale: 

• Vedtaget lokalplan for området eller 
godkendt igangsætningstilladelse fra 
kommunen. Ved igangsætning uden 
vedtaget lokalplan dækker bygherren alle 
Syddjurs Spildevand A/S’ omkostninger 
til evt. omprojektering m.m. 

• Gældende spildevandsplan, hvor 
området er indeholdt. Der skal være vist 
status, bassinplaceringer, beskrevet 
hvilken recipient afledning skal ske til og 
om denne har den fornødne kapacitet til 
yderligere belastning  

• Bebyggelsesplan for arealet med 
angivelse af anvendelse, for eksempel 
erhvervsarealer eller boligbyggeri, 
inklusivt størrelser  

• Et digitalt projekt for veje, stier og 
matrikler med koter på overflader, 
placering af vejafvandingsbrønde og 
ønskede afvandingskoter på de 
kommende matrikler. Matrikler skal 
nummereres med kommende husnumre  

• Udstykningsplan godkendt af Syddjurs 
Kommune  
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Byggemodningsaftale 
Når Syddjurs Spildevand A/S har modtaget 
materiale jævnfør afsnittet ”Planlægning” fra 
bygherren, udformer forsyningen en skriftlig 
aftale om udførelse af byggemodningen. 
Denne byggemodningsaftale regulerer blandt 
andet betalingsforhold og de tidsmæssige 
forhold i forbindelse med igangsætning af 
projektering, udbud og udførelse.  
 
Forsyningen beregner tilslutningsbidrag efter 
Lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber. De gældende takster 
for tilslutningsbidrag for tilslutning til 
forsyningens spildevands- og regnvandsanlæg 
fremgår af takstbladet på 
www.syddjursspildevand.dk  
 
Forud for igangsættelse af projekteringen 
fremsender forsyningen byggemodningsaftalen 
og en regning på betaling af disse 
tilslutningsbidrag. Rent undtagelsesvist kan der 
indgås aftale om henstand med betalingen af 
bidragene. Henstand kan undtagelsesvis gives 
mod at bygherren stiller en bankgaranti for 
bidragene på ubetinget anfordring, således at 
Syddjurs Spildevand A/S opnår sin betaling 
ved forfaldstid efter lovgivningen, uanset om 
bygherren skulle gå konkurs eller overdrage 
selskabet til anden side.  

 
 

 
Byggemodningsaftalen omfatter i hovedtræk:  
• Omfang, herunder hvorvidt aftalen 

indeholder regnvands- og 
spildevandsanlæg  

• Aftale om fælles udbud, fælles 
byggeplads eller øvrige pladskrav  

• Aftale om midlertidig 
spildevandsafledning  

• Tidsmæssige spørgsmål i relation til 
etableringen af forsyningens anlæg  

• Betalingsforhold, herunder aftale 
tilslutningsbidrag eller 
henstand/sikkerhedsstillelse  

• Ansvarsforhold, herunder geoteknik, 
forureningsundersøgelser, arkæologiske 
undersøgelser, bortskaffelse af jord osv.  

• Udmatrikulering.  
• Deklaration, herunder anlæg på privat 

grund 
 
 
Når Syddjurs Spildevand A/S har modtaget 
den underskrevne byggemodningsaftale 
påbegyndes projekteringen og udarbejdelsen af 
materiale, herunder projekttegninger 
indeholdende kloakprojekt, til brug for udbud 
af anlægsarbejderne efter udbudslovgivningen 
og til brug for etablering af anlæggene.  
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Projektering  
Syddjurs Spildevand A/S udfører selv 
projektering af kloakanlæg. Dette er for at 
sikre, at forsyningens anlæg altid lever op til de 
servicemål, der er fastsat for Syddjurs 
Spildevand A/S og Syddjurs Kommune. 
 
Syddjurs Spildevand A/S’ projektering baseres 
på den for området gældende lokalplan, 
spildevandsplan, samt de aktuelle bebyggelses- 
og befæstelsesplaner.  
 
Såfremt naboarealer til den aktuelle 
byggemodning kan forventes udstykket, 
inddrages disse arealer i design af det nye 
kloakanlæg. Når Syddjurs Spildevand A/S fra 
bygherren har modtaget alle nødvendige 
informationer, planer og godkendelser jævnfør 
foregående afsnit, påbegynder Syddjurs 
Spildevand A/S projekteringen af spildevands- 
og evt. regnvandsanlæg til området, frem til de 
enkelte fremtidige matrikulære ejendommes 
grundgrænser.  
 
Da hovedledningsanlæggene typisk skal ligge i 
de fremtidige veje, er det nødvendigt, at 
forsyningen og bygherren koordinerer arbejdet 
i projekteringsfasen. Det er normalt bygherren, 
der udfører etablering af veje, herunder 
vejafvanding. Derfor er det nødvendigt, at 
forsyningen får samtlige oplysninger om 
vejforløb inden projektering, så der kan sikres 
den tilstrækkelige kapacitet af anlæggene.  
 
Bygherren skal som led i opstarten af 
byggemodningen udarbejde en tilfredsstillende 
og repræsentativ geoteknisk undersøgelse samt 
en forureningsundersøgelse. Formålet med 
disse undersøgelser er i videst muligt omfang 
at afdække eventuelle problemer omkring 
bæreevne, bundbrud og forureningsforhold.  
 

 
Det er bygherrens opgave at lade disse 
undersøgelser udføre der hvor forsyningen skal 
etablere nye regn- og spildevandsanlæg.  
 
Gældende for separatkloakerede områder 
Idet omfang, etablering af forsyningens 
fremtidige anlæg kræver tilladelser herunder 
gravetilladelser, nedsivningstilladelser eller 
udledningstilladelser søger Syddjurs Spildevand 
A/S kommunen om disse.  
 
Gældende for spildevandskloakerede 
områder 
Hvis det i lokalplanen og spildevandsplan-en er 
fastlagt, at regnvand fra befæstede arealer helt 
eller delvist skal håndteres lokalt inden for de 
privatejede matrikler eller grønne arealer i 
området, er det bygherrens ansvar at udforme 
sådanne anlæg med kapacitet i 
overensstemmelse med den givne tilladelse. I 
sådanne tilfælde er det bygherrens ansvar, at 
søge om de nødvendige tilladelser til etablering 
af anlæggene, herunder nedsivning- og/eller 
udledningstilladelser efter 
Miljøbeskyttelsesloven.  
 
Dræn 
I relation til projekteringen og fastlæggelse af 
kapacitet er det vigtigt at slå fast, at vand fra 
dræn og vandløb er forsyningen 
uvedkommende. Det er ikke tilladt at tilkoble 
dræn eller rørlagte vandløb til forsyningens 
spildevandsanlæg  
Bygherren har selv ansvaret for at identificere 
dræn og rørlagte vandløb i området der 
byggemodnes. Bygherren har ligeledes selv 
ansvaret for, at reetablere dræn eller rørlagte 
vandløb medvidere i området, i det omfang de 
overgraves eller omlægges uden om 
byggemodningsområdet.  
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Udførsel  
Syddjurs Spildevand A/S udbyder 
anlægsarbejde efter udbudslovgivningen. Der 
er mulighed for, at bygherren og forsyningen 
indgår aftale om fællesudbud. I sådanne 
tilfælde, skal Syddjurs Spildevand A/S’ 
standard for udbudsmateriale benyttes, 
herunder forsyningens tilføjelser til ”AB 92 – 
Særlige Betingelser” og sikkerhedsstillelse fra 
entreprenøren i henhold til AB92.  
 
Opstart af forsyningens anlægsarbejder i 
marken finder først sted, når alle nødvendige 
tilladelser foreligger, her under kan specielt 
 
 

 
nævnes udledningstilladelsen, og at 
udstykningsplanen er godkendt. Rent 
undtagelsesvist kan der udarbejdes en tinglyst 
aftale om etablering af stik/anlæg imod 
forudbetaling af tilslutningsbidrag. Det skal i så 
fald fremgå af Byggemodningsaftalen.  
 
Syddjurs Spildevand A/S skal have modtaget 
betaling af tilslutningsbidrag eller en 
tilfredsstillende garantistillelse inden opstart af 
anlægsarbejder i marken.  
 
Syddjurs Spildevand A/S vil under 
udførselsperioden indkalde til faste 
byggemøder samt afleveringsforretning ved 
arbejdets afslutning.  
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Afslutning  
Når forsyningens anlæg er etableret i marken, 
indmåles alle ledninger, brønde og bygværker 
jævnfør Syddjurs Spildevand A/S 
udbudsmateriale. Der køres tv-inspektion på 
gravitationsledningerne inkl. stikledninger og 
udføres trykprøvning på alle trykledninger og 
udvalgte gravitationsledninger. Ovenstående er 
en del af kvalitetssikringen, som skal være 
godkendt af Syddjurs Spildevand A/S inden 
afleveringsforretning. Syddjurs Spildevand A/S 
indlægger de indmålte ledningerne i LER-
registreret. 
 

 
 
Syddjurs Spildevand A/S forestår at følgende 
anlæg tinglyses inden for området: 

• Ledninger på private arealer og i 
fællesarealer  

• Ledninger uden for vejareal  
• Regnvandsbassiner  
• Pumpestationer  
• Adgangsveje  
• Øvrige tekniske anlæg tilhørende 

Syddjurs Spildevand A/S  
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Klimatilpasning af nye områder ifbm skybrud 
Syddjurs Kommune har vedtaget nogle retningslinjer for klimatilpasning af nye områder. Det 
betyder, at det ved lokalplanlægning af nye bolig- og erhvervsområder skal sikres at nye områder 
indrettes, så de øgede regnmængder kan håndteres. Risikoen for oversvømmelse af bebyggelse 
skal minimeres indenfor lokalplanområdet. Desuden skal det sikres at ændringerne i 
lokalplanområder ikke medfører øget risiko for oversvømmelse uden for lokalplanområder i 
forhold til før lokalplanen blev vedtaget. 
 
Der er brug for dokumentation til håndtering af klimavand i forbindelse med udarbejdelsen af en 
lokalplan, når: 

• Strømningsveje og oversvømmelsesarealer ændres inden for lokalplanområdet  
• Strømningsveje og oversvømmelsesarealer ændres uden for lokalplanområdet som 

konsekvens af lokalplanen  
 
Håndtering af klimavand i et lokalplanområde, er en del af helheden i lokalplanen på lige fod med 
de øvrige arealinteresser og skal derfor koordineres, indarbejdes og sikres gennem processen i et 
samarbejde på tværs af de forskellige faggrupper og interesser. Udgiften til klimasikring, herunder 
beregninger og dokumentation, afholdes af bygherren.  
 
Syddjurs Spildevand A/S og Syddjurs Kommune arbejder tæt sammen omkring klimatilpasning 
og håndtering af de øgede regnmængder. Forsyningen og kommunen er overbeviste om, at de 
finder de smarteste og mest brugbare løsninger sammen med de lokale, som bor og færdes der, 
hvor klimaløsningerne skal etableres. Forsyningen og kommunen vil derfor også fremover skabe 
løsningerne sammen med borgere, erhvervsliv og foreninger.  
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Fra ide til virkelighed – Hvem gør hvad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planlægning 

Kontakt Syddjurs Spildevand A/S 

Lokalplan 

Spildevandsplan 

Bebyggelsesplan 

Betaling af tilslutningsbidrag 

Bygherren 

Dialog omkring omfang, udbud, tidsplan m.m. Dialog omkring omfang, udbud, tidsplan m.m. 

Byggemodningsaftale 

Byggemodningsaftale. Byggemodningsaftale 

Digitalt projekt for veje, stier og matrikler 
Godkendes af kommunen 

Projektering 

Ansøgning om udledningstilladelse vedr. kloak 

Udbud og kontrahering Udbud og kontrahering 

Udstykningsplan  

Udførelse 

Byggemøder. Byggemøder 

Afslutning 

Entreprenørens kvalitetssikring 

Afleveringsforretning 

LER - registrering 

Deklarering 

Syddjurs Spildevand A/S 

Evt. ansøgning om udledningstilladelse 
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Egne noter: 
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Syddjurs Spildevand A/S 
Tyrrisvej 14 
Følle 
8410 Rønde 
 
Mail: post@syddjursspildevand.dk 
Tlf:   87 53 10 00 
 
Hjemmeside: www.syddjursspildevand.dk 


