
nye kloakrør til dit hus
Rent vand i Odsherred



du skal snart have nye kloakrør

Vi skifter kloakrørene i dit område, fordi de er nedslidte og ikke store 
nok til at håndtere de mængder regnvand, vi modtager i dag.  

Vi får en stor miljøgevinst, når vi separatkloakerer kloaksystemet:

køreplan

Før
Regnvand fra tag og 
flisearealer løber sam-
men med spildevand til 
et fælles kloakrør ude 
i vejen og videre til 
renseanlægget. 

Regnvand

Spildevand

Regnvand

Spildevand

eFter
Regnvand fra tag og 
flisearealer løber til 
regnvandsrøret ude i 
vejen og videre til vand-
løb og søer. Spildevan-
det løber i kloakrøret til 
renseanlægget. 

eFter
Tegningen viser, hvordan et separeret kloaksystem 
fungerer. Regnvand og spildevand løber i hvert sit rør, 
og kun spildevandet løber til renseanlægget. Regnvan-
det og det rensede spildevand bliver ledt ud i naturen. 

I nær fremtid skal dit hus separat-
kloakeres. Det betyder, at spildevand 
og regnvand kommer til at løbe i hvert 
sit kloakrør. Indtil nu har spildevand og 
regnvand været afledt i det samme rør. 

hvorfor skifter vi kloakrørene?

hvad klarer forsyningen? 
Forsyningen separatkloakerer det fælles kloaksystem ude i 
vejen og lægger to nye rør ind til skel ved din ejendom. 

hvad skal du selv klare? 
Du er selv ansvarlig for at få en autoriseret kloakmester 
til at separere kloakken inde på din grund. Kloakmesteren 
skal godkende og færdigmelde arbejdet til Odsherred Kom-
mune. Du skal selv betale for det arbejde, der bliver udført 
på din egen grund. 

Før
Tegningen viser, hvordan det nuværende kloaksystem 
fungerer. Regnvand og spildevand løber i det samme 
rør, og alt vandet løber til renseanlægget. 

• Vi undgår at lede urenset spildevand ud i naturen under kraftige regnskyl. 

• Vi undgår at bruge ressourcer på at rense rent regnvand. 

• Vi mindsker udledningen fra renseanlægget til fjord og hav.  

• Vi undgår at bruge energi på at pumpe regnvand til renseanlægget. 

• Vi nedbringer risikoen for oversvømmelser i kældre og rotter i kloaksystemet.

Du modtager 
infobrev og pjecen 

Nye kloakrør til 
dit hus. 

Du modtager et brev 
med tidspunkter og 

orientering om 
praktiske forhold.

Odsherred Forsyning 
separatkloakerer det 
fælles kloaksystem i 

dit område.

Du separatkloakerer kloak-
systemet på din egen grund. 

Kloakmestererklæringen 
og tegningerne af kloak-

arbejdet sendes til 
Odsherred Kommune.
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regnvand i Faskiner  Hvis du i dag afleder dit regnvand til faskiner i din have, kan du forsætte med det. 
Ønsker du at etablere nye faskiner, skal du søge om tilladelse hos kommunen.



odsherred Forsyning a/s

• Driver og vedligeholder renseanlæg, 
 pumpestationer, bassiner og kloaksystemet 
 i hele Odsherred.

• Tømmer septiktanke og samletanke i 
 hele Odsherred.

• Leverer drikkevand til Nykøbing Sjælland 
 og Egebjerg.

• Leverer fjernvarme til Grevinge og Herrestrup.

Kontakt vores kundeservice på 
70 12 00 49 eller info@odsherredforsyning.dk

Odsherred Forsyning A/S • Hovedgaden 39 • 4571 Grevinge 
www.odsherredforsyning.dk  


