
NOTAT 
 
 
 
 

    
Side 1 af 2 

Informationsmøde: separering af kloak i Korning syd – 25-6-2019 
 
 
 
Hvorfor skelbrønd på spildevand og ikke på regnvand? 
Skelbrønden på spildevand bruges, hvis din kloak stopper; hvis du kontakter Hedensted 
Spildevand, fordi din kloak er stoppet, vil du blive bedt om at kikke i skelbrønd – hvis den er tom, er 
det din egen kloak, der er stoppet, og du skal selv sørge for at få den renset, men er skelbrønden 
fuld af spildevand, er der problemer med Hedensted Spildevands kloak, og Hedensted Spildevand 
vil sørge for at spule kloakken. 
 
Hvad hvis der allerede er en skelbrønd på ledningen? 
Hvis der er en skelbrønd, skal Hedensted Spildevands entreprenør tjekke den, og hvis den er i en 
fin stand kan den genanvendes. 
 
Hvad hvis jeg har faskiner? 
Hvis du har faskiner skal du have en kloakmester til at bekræfte, at der ikke kommer regnvand i 
spildevandssystemet. 
 
Hvad skal en kloakmester? 
Idet der skal ændres på kloakken inde på privat grund, skal man have en autoriseret kloakmester 
til at udføre arbejdet. 
 
Hvad skal der ske med dræn? 
De eneste dræn der må kobles til kloaksystemet er omfangsdræn om din bygning, og hvis du har 
omfangsdræn skal de kobles til regnvandssystemet. Hverken havedræn, vejdræn eller markdræn 
må kobles i kloaksystemet. 
 
Bliver der kikket på placering af vejriste, om de skal stå tættere pga. ændringer i den måde 
det regner på? 
Hvis der er steder, hvor du oplever, der står vand i forbindelse med regnvand, bør du hurtigst 
muligt give disse oplysninger videre til kommunens vejafdeling, så de kan vurdere situationen, 
inden der graves. 
 
Hvis jeg har en brønd oppe ved mit hus, skal ledningerne så lægges op herfra? 
Der skal en kloakmester til at kikke på den aktuelle kloak og se hvad, der evt kan genbruges 
 
Hvornår kommer kommunen forbi og sætter rottefælder op på terræn? 
Kommunen forventer, at Rentokil sætter fælder op i uge 33  
 
Kan boligforbedringspakken bruges i forbindelse med kloaksepareringen på egen grund? 
Dette vil, så vidt kommunen tolker reglerne være muligt på nuværende tidspunkt. 
Link til skats hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759&ik_navn=transport 
Kommunen er ikke myndighed på dette område. Spørgsmål skal rettes direkte til skat.  
 
Hvilke muligheder er der for at håndtere regnvand på egen grund? 
Der er en hjemmeside LAR(lokal afledning af regnvand)IDANMARK, der måske kan giver 
inspiration til dette. 
Link til hjemmesiden: http://www.laridanmark.dk/ 
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Hvor findes det landsdækkende ledningsregister LER? 
Registeret er ikke fyldestgørende og I skal ikke forvente at alle ledninger på jeres ejendomme er 
vist i registeret. 
Link til LER-hjemmeside: https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx?ReturnUrl=%2f 
 
Er I opmærksomme på skolebus på Ussingvej? 
Nu er vi og tak for informationen, vi skal sørge for, at de kontaktes i god tid 
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