Hvor begynder den offentlige og hvor
slutter din private kloak ?
Det er som udgangspunkt den matrikulære grundgrænse til en
ejendom, der er snitfladen mellem den offentlige og den private
kloak.
Ved tilslutning af en ejendom til den offentlige kloak fører
Syddjurs Spildevand A/S et eller to kloakstik frem til den
matrikulære grundgrænse, og du (grundejeren) skal herefter
udføre et privat anlæg på egen matrikel, således at ejendommen
tilsluttes.
Ved oprettelse af nye kloakstikledninger anbringer Syddjurs
Spildevand A/S, som en ekstra service, en skelbrønd på hver ny
stikledning for at forenkle fremtidig vedligehold.
Skelbrønde placeres indenfor matrikelgrænsen og oftest tæt på
vejen. Stikledninger af ældre dato er dog ikke altid forsynet med
en skelbrønd.
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Figur: Tilslutning af ejendom til kloak i offentligt vejareal
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Praktisk information om kloakken

Må jeg selv lave kloakeringsarbejde ?

Hvad må jeg komme i kloakken ?
Hvad du må lede til kloakken afhænger af hvilken af de tre typer
kloakoplande din ejendom ligger i:
o Spildevandskloakeret opland - Kloakken må kun modtage dit
husspildevand. Regnvand nedsives.
o Separatkloakeret opland – Kloakken må modtage dit
husspildevand og regnvand dog i to separate ledninger
(spilde- og regnvand må ikke blandes).
o Fælleskloakeret opland - Kloakken må modtage dit
husspildevand og eventuelt også dit regnvand.

Alt kloakeringsarbejde, hvor spildevand og regnvand bortledes til
kommunens kloakledninger, skal udføres af en autoriseret
kloakmester.
Dog kan faskiner for tagvand fra enfamiliehuse, carporte og
udhuse m.v. udføres af andre. Der er en række krav om størrelse,
placering, afstand til naboskel og bebyggelse, der skal opfyldes.
Henvend dig til Syddjurs Kommune for yderligere vejledning.

Hvad må jeg ikke komme i kloakken ?
Kloakken er udelukkende til spildevand. Du må f.eks. ikke skylle
følgende ud i kloakken:
o Malerrester, kemikalier, medicinrester m.m. Det skal afleveres
på kommunens genbrugsstationer.
o Bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.m. Det skal
afleveres til dagrenovationen.
o Fedt. Hæld fedt i en tæt beholder og aflever det til dagrenovationen.
o Sand, grus, kviste, blade m.m.
Derudover må du ikke koble drænvand på spildevandskloakken.
Dette er vigtigt for både dig der er kunde, for vores natur og miljø
og for os som driver kloakken.

Foto: Opgravning af betonkloakrør

Skelbrønde

Jeg skal etablere ny kloak på min ejendom
Skal du etablere et nyt kloaksystem eller lave dit eksisterende
kloaksystem om, anbefaler vi dig, at du gør det som
separatsystem. Dvs. spilde- og regnvand separeres i to adskilte
ledninger, uanset hvilken kloakoplandstype din ejendom ligger i.
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Skelbrønde må ikke overdækkes med jord, fliser m.m., og skal
altid være nemme at komme til at rense. Har du en
regnvandsskelbrønd med sandfang, skal du regelmæssigt rense
sandfanget for blade, kviste og sten.
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Løber regnvand fra vejen ind i din kælder via terræn ved
større regnskyl?

Vand i kælderen ved større regnskyl
Løber spildevand ind i din kælder via kloakken ved større
regnskyl, skyldes det sandsynligvis opstuvning af vand i
kloakken.
Du kan sikre dig imod, at spildevandet fra den offentlige kloak
løber ind i din kælder via kloakken ved at installere en højvandslukke eller en spildevandspumpe. En autoriseret kloakmester kan
hjælpe dig med det. Det er dit ansvar at være på den sikre side.
Hvis du får spildevand i kælderen, skal du kontakte dit
forsikringsselskab. Derudover skal du kontakte Syddjurs
Spildevand A/S vagttelefon således, at vi kan registrere hændelsen
med henblik på fremtidig prioritering af eventuelle kapacitetsundersøgelser af kloakken.

Er årsagen en tilstoppet nedløbsrist eller brønd på vejen skal du
ringe til afdelingen ’Veje og Trafik’ hos Kommunen.

Afløbsinstallationer i kælder
Har du afløbssystemer i din kælder som ligger under vejniveau
bør du undersøge, om installation af en højvandslukke eller
spildevandspumpe er hensigtsmæssig.

Kraftige regnskyl
Syddjurs Spildevand A/S er som udgangspunkt ansvarlig for, at
den offentlige kloak er dimensioneret korrekt og fungerer
forsvarligt. Kloakken dimensioneres dog ikke således, at
oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. Dvs.
at der kan forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som vil
forårsage opstuvning af vand i kloakken og evt. oversvømmelser.

Foto: Kort efter kraftigt regnskyl – regnvand på terræn
Foto: Kort efter kraftigt regnskyl – regnvandsafstrømning på vej
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Har du problemer med at aflede spildevandet ?
Har du problemer med at aflede spildevandet fra din ejendom,
kan der være flere årsager hertil. Hvis problemet skyldes kloakken,
kan det f.eks. være på grund af et tilstoppet eller defekt kloakrør.
Årsagen til problemet kan ligge enten indenfor din matrikelgrænse
eller udenfor.

du ringe til et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester.
Udgift til dette dækkes ikke af Syddjurs Spildevand A/S.
Er det udenfor din matrikelgrænse årsagen ligger, er det Syddjurs
Spildevand A/S., der er ansvarlig for at rense/renovere kloakken.
Her skal du ringe til Syddjurs Spildevand A/S vagttelefon.

Foto: Spildevand på terræn

For at identificere hvor en tilstoppelse ligger, kan du begynde
med at løfte dækslet på din skelbrønd (ligger oftest tæt på
matrikelgrænsen mod vejen):
o Er skelbrønden tom, er der stor sandsynlighed for, at årsagen
ligger på den del af kloakken, som du er ansvarlig for.
o Er skelbrønden fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at
årsagen ligger på den del af kloakken, som Syddjurs
Spildevand A/S. er ansvarlig for.

Foto: Lægning af ny spildevandsledning

Lugter det af kloak ?
Det bør ikke lugte af kloak inde i dit hus, hvis dine
afløbsinstallationer er i orden. Har du problemer med kloaklugt,
kan det eventuelt være en vandlås som er tom for vand. I så fald
løses problemet ved at fylde alle vandlåse i gulvafløb, toiletter,
hånd/køkkenvask mm. med vand.

Ligger årsagen indenfor din matrikelgrænse, er det dig selv, som
er ansvarlig for, at få kloakken renset og/eller renoveret. Her skal
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Syddjurs Spildevand A/S
Syddjurs Spildevand A/S er et aktieselskab med Syddjurs
Kommune som eneejer af aktierne.
Vi varetager den daglige drift og vedligeholdelse af de offentlige
spildevandsanlæg i Syddjurs Kommune herunder renseanlæg,
pumpestationer, bassiner, kloakker mm. Derudover etablerer
selskabet også nye kloakker i områder, der byggemodnes samt i
områder med eksisterende bebyggelse. Der arbejdes løbende på
forbedringer af spildevandsanlæggene.

Vores vision

Foto: Boeslum renseanlæg

Det er vores vision, at sikre en spildevandsforsyning af høj
sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er
gennemskuelig for forbrugerne.

Ordforklaring:
Fælleskloak: Kloak hvor der tilledes både regn- og spildevand
Grundejer: Den tinglyste ejer af den private ejendom
Højvandslukke: En lukkemekanisme der stopper tilbageløb af
spildevand
Kloakopland: Et område hvor kommunen har besluttet at, der
skal være offentlig kloak
Kloakstikledning: Den kloakledning der går fra spildevandsledningen i vejen ind til matrikelgrænsen (i praksis er stikledningen normalt ført ca. en meter ind over matrikelgrænsen)
Matrikelgrænse: Grænsen mellem to grunde (matrikler) eller
grænsen mellem en grund og vejen
Regnvandskloak: Kloak hvor der tilledes regnvand
Skelbrønd: Den brønd der er placeret på stikledningen indenfor
matrikelgrænsen
Spildevandskloak: Kloak hvor der kun tilledes spildevand
Spildevandsplan: Kommunens plan for spildevandshåndtering
Foto: Nimtofte Å
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Hvilken service yder vi til dig ?
Vi sørger for, at vores kunder kan aflede spildevand fra stueplan
og højere beliggende etager til den offentlige kloak. For en del af
vores kunder sørger vi desuden for, at der kan afledes regnvand til
den offentlige kloak. Derudover, renser vi spildevandet før det
ledes ud i vandløb, søer og havet.

Syddjurs Spildevand A/S
kan kontaktes på:

Vores serviceniveau er fastsat i kommunens spildevandsplan. En
ny spildevandsplan er under udarbejdelse og serviceniveauet
formuleres efterfølgende således: Der må højst forekomme
opstuvning til terrænhøjde i kloakken hvert 10. år i fælleskloakken
(blandet spilde- og regnvand) og hvert 5. år i regnvandskloakken.

Syddjurs Spildevand A/S
Tyrrisvej 14, Følle
8410 Rønde
87 53 10 00
post@syddjursspildevand.dk
Åbningstider:
Mandag-onsdag: 8.30 til 15.00
Torsdag: 8.30 til 17.00
Fredag: 8.30 til 12.00

Du kan kontakte ’Natur og miljø’ hos Syddjurs Kommune (tlf. nr.
8753 5000) for information angående spildevandsplanen.

Hvad forventes af dig ?
Når der i kommunens spildevandsplan er truffet en beslutning
om kloakering af et område, er der tilslutningspligt (og –ret) for
ejendommene i området, når en kloakstikledning er ført frem til
matrikelgrænsen.

Vagttelefon:

Derudover forventes det, at du holder dig orienteret om korrekt
brug af kloakken og det fastsatte serviceniveau i kommunen.

Vest
(Gl. Midtdjurs, Gl. Rosenholm og Gl. Rønde):

86 99 48 10
Øst

Yderligere oplysninger

(Gl. Ebeltoft)

86 34 25 77

Du kan finde yderligere oplysninger om Syddjurs Spildevand A/S
på vores hjemmeside www.syddjursspildevand.dk.

Henvendelse skal ske indenfor almindelig åbningstid. Dog er
vagttelefonen åben alle dage 24 timer for akutte problemer.
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