Erklæring/færdigmelding
Separering af regnvand og spildevand
Erklæringen sendes til teknikmiljoe@vesthimmerland.dk eller til Vesthimmerlands Kommune,
Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.
Ejendom, som er separatkloakeret
Adresse

Post nr. og by

Matrikelbetegnelse

Ejer/bygherre
Navn

Adresse

Post nr. og by

Kloakarbejde
Der er udført følgende arbejde
Arbejdet blev færdigt den

Dato

Detaljer om kloakeringen

☐Separeringen er udført før de nye spildevands- og regnvandsbrønde er sat ind på grunden.
Spildevand

(sæt ét kryds)

☐Spildevandet er tilsluttet spildevandsbrønden1).
☐Der produceres ikke spildevand på ejendommen.
Tag- og overfladevand

(sæt ét kryds)

☐Alt tag- og overfladevand er tilsluttet regnvandsbrønden1).
☐Dele af tag- og overfladevand er tilsluttet regnvandsbrønden1), resten håndteres internt på
grunden2).

☐Alt tag- og overfladevand håndteres internt på grunden2).
1)
2)

Eller fællesbrønd/ledning maks. 1 m fra skel, hvis ejendommen er separatkloakret før de nye skelbrønde er sat ind på grunden.
Ved håndtering internt på grunden forstås f.eks. nedsivning i faskine, direkte udledning på jorden eller bygninger uden tagrender.

Eventuelle bemærkninger:

Jeg erklærer at ovenstående oplysninger er korrekte samt at arbejdet på den angivne ejendom
er udført efter gældende lovgivning.
Dato og underskrift/stempel (ejer/kloakmester/fuldmagtshaver)
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Kloaktegning
Vesthimmerlands Kommune anbefaler, at der sammen med erklæringen/færdigmeldingen
indsendes en kloaktegning, da dette ofte efterspørges ved fremtidige renoveringer,
kloakproblemer eller ved ejendomssalg.
Nedsivning af tag- og overfladevand
Vesthimmerlands Kommune gør opmærksom på, at det kræver en tilladelse at nedsive tag- og
overfladevand. Læs nærmere om dette har: http://www.vesthimmerland.dk/borger/miljoe-ognatur/spildevand/regnvand/

Kloakarbejde kræver autorisation
Uddrag af Lov 401 af 28-04-2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og
kloakinstallationsområdet
§7
Stk. 1
Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller
ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af
kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1.
Stk. 2
De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter
stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger,
nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, trykog vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.

Hvad må du lave selv?
Uddrag af bekendtgørelse 546 af 30-05-2014 om simple arbejder på el-, vvs- og
kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre
§4
Stk. 1
Følgende arbejde er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester:
1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra
tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager.
2) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra
tag på landbrugsejendommes driftsbygninger.
Stk. 2
Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens
egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i
overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 3
Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige
indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som
kloakmester at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.
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