
Nu skal kloakken på din grund deles i 
regnvand og spildevand



Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune 
i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og 
hav. Det gør vi blandt andet ved at forny kloaksystemet.

Kloakledningerne i dit område er nedslidte og har ikke 
kapacitet til at håndtere den mængde regnvand, der 
falder i dag som følge af klimaforandringerne. 

Derfor udfører vi det nye kloaksystem på din vej som et 
separatsystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver 
sin ledning.
Det mindsker risikoen for:
- Forurening af vandløb og søer
- Spildevand i din kælder og på din grund
- Rotter i de offentlige kloakker
- Oversvømmelse af veje 

Som grundejer skal du selv sørge for adskillelsen af 
kloakken på din egen grund. Lolland Forsyning står for 
kloakarbejdet uden for skellet.

Området, du bor i, bliver berørt af kloakeringsarbejdet 
inden for den nærmeste fremtid.

Separatkloakering gavner miljøet
Flere områder i Lolland Kommune er i dag fælleskloake-
rede. Ved fælleskloakering løber regnvand og vand fra 
køkken, bad og toilet ud i samme ledning. Det betyder, 
at der sendes store mængder regnvand til rensning på 
renseanlægget. Med separatkloakering undgår vi, at 
der ved kraftige regnskyl løber regn- og spildevand til 
kældre, søer og vandløb. 

Lolland Byråd har derfor vedtaget at separatkloakere i 
jeres område.

Når vi separatkloakerer, lægger vi to ledninger. Én til 
regnvand fra tage og flisearealer og én til spildevand. 
På den måde løber spildevandet til renseanlægget og 
regnvandet til vandløb, søer og hav.

Nye kloakledninger kan kræve en del gravearbejde.

Derfor skal din kloak laves om



Ved separatkloakering adskilles regnvand fra spildevand. 
Det kan gøres på forskellige måder, som du kan se på 
tegningen på næste side.

Det kan være en god idé at tage kontakt til en kloak-
mester, som kan vejlede dig i, hvilken løsning du med 
fordel kan vælge.

Nedsivning til faskine
I nogle områder i Lolland Kommune er det muligt at ned-
sive regnvandet fra tag og flisebelægninger i en faskine. 
Det afhænger af jordbundsforholdene. Se løsning 1. Du 
kan se, om du kan benytte denne løsning ved at udføre 
en nedsivningstest. Se foto til højre og vejledning på 
www.lollandforsyning.dk

Har du spørgsmål til nedsivning i en faskine på egen 
grund, kan du kontakte Lolland Kommune.

Omfangsdræn
Et omfangsdræn kan sammenlignes med en nedgravet 
tagrende, der ligger langs husets ydermure og leder 
overskydende vand væk.

Har du et omfangsdræn, skal du koble det til din regn-
vandsledning. Den separate spildevandsledning må du 
kun bruge til spildevand fra for eksempel køkken, bad 
og toilet. 

Faskineløsning: Regnvand fra taget løber via nedløbsrøret og en 
rensebrønd til faskinen, der leder vandet til nedsivning i jorden.

Nedsivningstest: For at bestemme om jordbunden er egnet til 
nedsivning, bør der udføres en såkaldt infiltrationstest. Det kan du 
selv gøre simpelt og hurtigt. Du har blot brug for en haveslange, 
skovl, grus, vaterpas og et målebånd. Se vejledning til testen på 
https://www.teknologisk.dk/nedsivning-af-regnvand-i-faskiner/
udfoerelse-af-infiltrationstest/16402,2

Lolland Kommunes gældende 
spildevandsplan inkl. tillæg kan ses på 

www.lollandkommune.dk

Sådan kan du separere din kloak

Faskine Et hulrum under jorden, hvor vandet siver ud gennem sider og 
bund. Faskiner kan opbygges af plastkasser, stenskærver eller andet, der 
sikrer et tilstrækkeligt volumen.
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NU Regnvandet fra tag og flisearealer ledes
sammen med spildevandet til den fælles 
kloakledning ude i vejen.

LØSNING 2 Regnvandet fra tag og flisearealer
ledes til regnvandsledningen ude i vejen og videre til 
vandløb og søer. Spildevandet ledes i kloakledningen 
ude i vejen.

LØSNING 1 Regnvandet fra tag og flisearealer
ledes til en faskine, som er nedgravet på din grund. 
Herfra siver regnvandet ud i jorden. Spildevandet ledes 
i kloakledningen ude i vejen.

LØSNING 3 Regnvandet fra tag og flisearealer ledes
dels til regnvandsledningen ude i vejen, og dels til en 
faskine, som er nedgravet på din grund. Spildevandet 
ledes i kloakledningen ude i vejen.

Du kan separere kloakken på flere måder

Den skitserede rørføring er vejledende.
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Som grundejer skal du selv sørge for at separatkloakere 
inde på din egen grund. 

Når vi ved, hvornår vi begynder vores del af arbejdet, 
sender vi dig et brev. Du får brevet i god tid, så du kan 
nå at bestille en autoriseret kloakmester til ændringerne 
af kloakken på din egen grund. Det er smartest, hvis dit 
og vores arbejde slutter samtidigt. 

Når du har separeret kloakken på egen grund, skal du 
sende kloakmestererklæring og tegninger af det udførte 
arbejde til Lolland Kommune.

Vi fører to stikledninger til henholdsvis regnvand og 
spildevand én meter ind på din grund. Har du planer 
om ny indkørsel, terrasse eller lignende, kan du med 
fordel tænke det ind i dit arbejde med at omlægge til 
separatkloak.

Omkostninger kan variere
Tidsfristen giver dig tid til at forberede din del af 
arbejdet. Omkostningerne til arbejdet afhænger blandt 
andet af forholdene på din grund. 

Vi foreslår, at du kontakter flere autoriserede kloak-
mestre for at få en idé om dine omkostninger. Du skal 
kun betale for det arbejde, som den autoriserede kloak-
mester foretager inde på din grund.

Lolland Forsyning 
udsender info-brev 
og pjecen ”Nu skal 
kloakken på din grund 
deles i regnvand og 
spildevand”.

FOrLØb:

Lolland Forsyning 
sender orienterings-
brev om tidspunkt 
og praktiske forhold.

Entreprenøren 
og Lolland 
Forsyning ud-
fører offentlig 
separatkloak.

Grundejeren separerer kloakken på sin 
egen grund. Kloakmestererklæring og 
tegninger af kloakarbejdet sendes til 
Lolland Kommune.

Det skal du selv gøre

Vil du vide mere om spildevandslovgivning 
og planlægning, så klik ind på 

www.lollandforsyning.dk



Lolland Spildevand A/S
Stavangervej 13, 4900 Nakskov • Telefon 7230 1111 • forsyning@lollandforsyning.dk • www.lollandforsyning.dk
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Har du spørgsmål til pjecen eller til 
separatkloakering, kan du kontakte Lolland 
Forsyning på telefon 7230 1111 eller mail: 
forsyning@lollandforsyning.dk.

Tjek vores hjemmeside på
www.lollandforsyning.dk
eller scan koden med din mobil

Lolland Forsyning A/S leverer el, vand 
og fjernvarme samt bortleder spildevand 
i Lolland Kommune. Vores mission er, at 
levere ydelser til vores kunder med fokus 
på forsyningssikkerhed, bæredygtighed 
og effektivitet.

Har du spørgsmål?


