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Kælderen er dit ansvar
Har du en kælder under dit hus, er 
det dig selv, der har ansvaret for 
afledning af spildevandet fra kæl-
deren. Du skal også selv sørge for 
at undgå grundvand i kælderen og 
sikre den mod oversvømmelse ved 
kraftige regnskyl.

Spildevand har ansvaret for, at der 
kan ske en effektiv afledning af spil-
devandet fra dit hus, men det gælder 
kun for spildevandet fra stueetagen 
og andre etager over stueplan. 

Det gør Spildevand
Når vi anlægger nye kloakker, gør 
vi alt for at sikre en velfungerende 
afledning af spildevandet. De nye 
anlæg er beregnet til at modtage 
meget store mængder vand, men 
de voldsomste regnskyl kan vi ikke 
stille noget op overfor. Derfor er det 
dit eget ansvar at være på den sikre 
side.

Gode råd om vand i kælderen
Her i pjecen kan du læse om de hyp-
pigste årsager til vand i kælderen 
og få gode råd om, hvordan du kan 
undgå det.

Venlig hilsen

Lolland Forsyning -  Spildevand



Derfor er der vand i kælderen
Når det regner kraftigt
En af årsagerne til vand i kælde-
ren er kraftige regnskyl. Store 
mængder nedbør overbelaster 
kloaksystemet, så vandet kan 
stige op af gulvafløbet, især hvis 
din kælder ligger lavt i forhold 
til kloakken.

Høj grundvandsstand
Specielt om vinteren kan grund-
vandet stå så højt, at kælderen 
bliver fugtig. Er kældervæggen 
eller gulvet utæt, siver vandet 
langsomt ind i kælderen.

Kloakken er stoppet
Har du vand i kælderen, kan det 
også være fordi, kloakrørene fra 
dit hus er stoppet til eller gået i 
stykker. Så løber spildevandet 
ind i kælderen i stedet for ud 
i den offentlige kloak. Vand i 
kælderen kan også skyldes en 
defekt tagnedløbsbrønd eller et 
utæt vandrør.

Vand fra terrassen
Du kan også få vand i kælderen, 
hvis terrænet skråner ind mod 
huset. Når du fx anlægger en ny 

terrasse, skal du være opmærk-
som på, at der skal være et fald 
på fliserne, så regnvandet ledes 
væk fra huset. 



Når du har vand i kælderen
Efter kraftige regnskyl
For at mindske risikoen for vand 
i kælderen efter kraftige regn-
skyl, kan du enten få installeret 
en pumpe eller et højvands-
lukke. 

Pumpen placeres i en brønd, og 
den starter automatisk, når der 
løber vand i brønden. Højvands-
lukket er en anordning, der luk-
ker, så der ikke kan strømme 
vand op gennem afløbet i kæl-
dergulvet.

Kontakt en autoriseret kloak-
mester, der kan rådgive dig om, 
hvilken løsning der passer bedst 
til dit hus.

Grundvand i kælderen
Er din kælder fugtig eller lige-
frem våd på grund af høj grund-
vandsstand, er det muligvis på 
grund af utæt kældervæg eller 
-gulv. En byggesagkyndig kan 
give dig gode råd om, hvordan 
du får en tør kælder. Spørg for 
eksempel en ingeniør, bygge-
tekniker eller murermester.

Problemer med kloakken
Skyldes vandet i kælderen 
defekte kloakrør eller brønde, 
kontakter du en autoriseret 
kloakmester og får undersøgt 
husets kloaksystem grundigt. 
Er det et utæt vandrør, der er 
skyld i vandet, skal du have fat 
i en autoriseret vvs-installatør.

Spørg forsikringen
Har du fået skader af vand i 
kælderen, bør du kontakte dit 
forsikringsselskab. De kan op-
lyse om de muligheder, du har 
for at få rengjort din kælder 
og få erstattet de ting, der har 
taget skade.

Hos Spildevand vil vi også ger-
ne have besked om grunden 
til vandskaden, så vi kan tage 
det med i vores planlægning 
af forbedringer af kloaknettet i 
dit område.



Gode råd
 Du kan forebygge en del 

af problemerne med vand i 
kælderen ved at følge nogle 
enkle råd:

 Kom ikke bleer, bind eller 
vatpinde i toilettet.

 Hæld aldrig fedt i køkkenva-
sken eller andre afløb. Kom 
det i stedet i affaldsposen.

 Hold dine tagrender fri for 
blade og kviste, så nedløbs-
brønden ikke stopper til.

 Rens sandfanget i nedløbs-
brønde og tagnedløb mindst 
en gang om året.

 Løft en gang imellem dæks-
let på din rensebrønd for at 
se, om der er begyndende 
forstoppelse.

 Hold øje med jorden omkring 
dine brønde. Skrider den el-
ler sætter sig, er det et tegn 
på fejl i kloakken.

 Måske kan du helt undvære 
dit gulvafløb i kælderen.

 Har du en pumpe eller høj-
vandslukke, bør du jævnligt 
kontrollere, at de virker.

 Reparationer af dit afløbs-
system skal altid udføres af 
en autoriseret kloakmester.

Kontrollér rensebrønd

Skel fra 
kommunen til privat

Rense sandfang
ved nedløbsbrønd

Rense tagrende
for blade og snavs
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Klimaet ændrer sig
Flere voldsomme regnskyl
Der er efterhånden ingen tvivl 
om, at klimaet så småt er ved 
at ændre sig. Klimaændrin-
gerne betyder blandt andet, at 
der kommer flere voldsomme 
regnskyl, og de store mængder 
regnvand er en stor belastning 
for det offentlige kloaksystem.

Bedre kloakker
Når vi planlægger et nyt byg-
geri, har vi med i overvejel-
serne, hvor al regnvandet fra 
kraftige regnskyl skal ledes hen. 
Nogle gange laver vi en kunstig 
sø, som kan håndtere de store 
mængder regn. Vi bygger også 

kloakken større, enten ved at 
bygge store, underjordiske bas-
siner, eller ved at selve kloakrø-
rene bliver større end tidligere. 
Men selv om vi løbende forbed-
rer kloaksystemet, vil rørene 
aldrig helt kunne rumme al van-
det fra de kraftigste regnskyl.

Mindre regnvand i kloakken
Du kan være med til at sikre, at 
knap så meget regnvand ender 
i den offentlige kloak. Regnvand 
fra tag eller flisebelægninger 
kan du lede ud i en faskine på 
din egen grund. Bor du et sted 
med sandet jordbund, kan du 
måske lede tagvandet direkte 

ud på græsplænen. Husk, at 
terrænet skal falde væk fra 
huset.

Når du vælger ny belægning 
til terrasse eller indkørsel, kan 
du vælge en type, der tillader 
regnvandet at sive igennem. 
På den måde begrænses ud-
ledningen af regnvand til den 
offentlige kloak.

Du kan også opsamle tagvan-
det i en eller flere regnvands-
tønder. Så kommer der min-
dre vand i kloakken, og du får 
gratis vand til havevandingen 
og bilvask.



Ordforklaring
  Faskine: 
Hul i jorden fyldt med sten, 
plastkassetter eller andet ma-
teriale til opsamling af regn-
vand.

  Grundvandsstand: 
Grundvandets højde i forhold 
til terrænets overflade.

  Højvandslukke: 
Anordning der lukker, så der 
ikke kommer spildevand op af 
fx et gulvafløb i kælderen.

  Rensebrønd: 
Brønd, der gør det muligt at 
undersøge og rense kloakken. 
Typisk den sidste brønd på den 
private del af stikledningen in-
den det offentlige kloaksystem.

  Sandfang: 
Den nederste del af en brønd 
under udløbet, hvor sand og 
lignende falder til bunds. Der 
skal altid stå vand i en sand-
fangsbrønd.

  Spildevand: 
Brugt vand fra fx håndvask, 
gulvafløb eller toilet.

  Tagnedløbsbrønd: 
Rensebrønd i forbindelse med 
et nedløbsrør. Brønden har ofte 
et sandfang i bunden.



Spildevand . Stavangervej 13 . 4900 Nakskov . Tlf. 72 30 11 11
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www.lollandforsyning.dk
Du finder flere oplysninger om Spildevand på hjemmesiden 
www.lollandforsyning.dk. Her kan du også hente vore andre 
informationspjecer. 

Har du problemer med kloakken, kan du beskrive problemet 
direkte på hjemmesiden. Så tager vi fat på problemet den først 
kommende hverdag.


