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Bilag 1 Brønd: Beton (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 1 af 4

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Som oprindelse skal 
vælges landmåling, 
brøndrapport eller 
nedstik.

Diameter skal udfyldes

Brøndkoden skal være 
brønd (standard), 
ventilbrønd eller 
oppumpningsbrønd

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Udførelse skal være 
insitustøbt eller 
præfabrikeret

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 1 Brønd: Beton (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 2 af 4

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Materiale skal være 
udfyldt

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 1 Brønd: Beton (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 3 af 4

 

Der skal være udfyldt 
et brøndrapportskema. 
Se dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en brøndrapport og 
tilhørende foto 
udfyldes korrekt i 
brøndrapportskemaet.

Der skal være 
tilknyttet en 
brøndrapport og et 
foto af brønden 
(navngivningen af de 
2 dokumenter vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 1 Brønd: Beton (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 4 af 4

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 2 Brønd: PVC/PP (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 1 af 4

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Som oprindelse skal 
vælges landmåling, 
brøndrapport eller 
nedstik.

Diameter skal være 
udfyldt

Brøndkoden skal være 
brønd (standard), 
ventilbrønd eller 
oppumpningsbrønd

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Udførelse skal være 
insitustøbt eller 
præfabrikeret

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 2 Brønd: PVC/PP (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 2 af 4

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Materiale skal være 
udfyldt

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 2 Brønd: PVC/PP (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 3 af 4

 

Der skal være udfyldt 
et brøndrapportskema. 
Se dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en brøndrapport og 
tilhørende foto 
udfyldes korrekt i 
brøndrapportskemaet.

Der skal være 
tilknyttet en 
brøndrapport og et 
foto af brønden 
(navngivningen af de 
2 dokumenter vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 2 Brønd: PVC/PP (brønd, ventilbrønd eller oppumpningsbrønd)

Side 4 af 4

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 3 Udluftningsbrønd

Side 1 af 4

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand.

 

Som oprindelse skal 
vælges landmåling, 
brøndrapport eller 
nedstik.

Diameter skal være 
udfyldt

System skal være 
spildevand eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Udførelse skal være 
insitustøbt eller 
præfabrikeret

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 3 Udluftningsbrønd

Side 2 af 4

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Materiale skal være 
udfyldt

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 3 Udluftningsbrønd

Side 3 af 4

 

Der skal være udfyldt 
et brøndrapportskema. 
Se dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en brøndrapport og 
tilhørende foto 
udfyldes korrekt i 
brøndrapportskemaet.

Der skal være 
tilknyttet en 
brøndrapport og et 
foto af brønden 
(navngivningen af de 
2 dokumenter vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 3 Udluftningsbrønd

Side 4 af 4

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 4 Bassin – åben

Side 1 af 4

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Nettype skal være 
hovedledning 

Der skal udfyldes TK (laveste kronekant) og BK (lavest punkt i bassinet), men 
ud over dette skal alt andet være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 4 Bassin – åben

Side 2 af 4

Bassinvolumen skal 
angives i m3

Bundkote i bassinet 
angives (lavest punkt i 
bassinet)

Vandspejlskoten i 
bassinet skal angives

Den maksimale kote 
for det aktive volumen

Afløbsvandføringen 
skal angives

Det årlige antal 
overfyldninger skal 
beregnes og angives 
(myndighedernes 
krav)

Der skal angives en 
ristafstand [m]

Risten skal beskrives

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Der skal vælges jord, 
beton, græsarmering 
eller flisebelagt

I bemærkningsfeltet 
angives skønnet 
vedligeholdelsesareal



Bilag 4 Bassin – åben

Side 3 af 4

 

Et bassin skal være 
tilknyttet et kompleks 
bygværk

De knuder som er en 
del af bassinet skal 
også være en del af 
bygværket (f.eks. ind-
og udløb)

Der skal være 
tilknyttet minimum et 
foto af bassinet, en 
funktionsbeskrivelse 
og detailtegninger 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 4 Bassin – åben

Side 4 af 4

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 5 Bassin – lukket

Side 1 af 5

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand.

Materiale skal være 
udfyldt

Der skal udfyldes TK, DK og BK (lavest punkt i bassinet), men ud over dette 
skal alt andet være som vist. 

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 5 Bassin – lukket

Side 2 af 5

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Der kan være flere 
dæksler på et lukket 
bassin

Materiale skal være 
udfyldt

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, hvis disse 
er indsat i 
knudevinduet

Angiv handelsmål 
(min. 600)



Bilag 5 Bassin – lukket

Side 3 af 5

Bassinvolumen skal 
angives i m3

Bundkote i bassinet 
angives (lavest punkt i 
bassinet)

Topkoten i bassinet 
skal angives

Den maksimale kote 
for det aktive volumen

Afløbsvandføringen 
skal angives

Det årlige antal 
overfyldninger skal 
beregnes og angives 
(ofte er myndigheder-
nes krav ca. 1)

 

Ud over dette skal alt andet være som vist. I bemærkningsfeltet 
angives skønnet 
vedligeholdelsesareal



Bilag 5 Bassin – lukket

Side 4 af 5

 

Et bassin skal være 
tilknyttet et kompleks 
bygværk

De knuder som er en 
del af bassinet skal 
også være en del af 
bygværket (f.eks. ind-
og udløb)

Der skal være 
tilknyttet minimum et 
foto af bassinet, en 
funktionsbeskrivelse 
og detailtegninger 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 5 Bassin – lukket

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 6 Pumpestation

Side 1 af 5

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Diameter skal være 
udfyldt

System skal være 
spildevand eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning

Materiale skal være 
beton, PVC eller PP

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal     
være 31-12-årstal



Bilag 6 Pumpestation

Side 2 af 5

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Dæksel form skal 
udfyldes.

Dækselkote  

landmåling indsættes 
automatisk, hvis disse 
er indsat i 
knudevinduet

Dækseldiameter skal 
være udfyldt.



Bilag 6 Pumpestation

Side 3 af 5

Pumpeskemaet udfyldes ikke.



Bilag 6 Pumpestation

Side 4 af 5

 

Der skal være 
tilknyttet et foto og en 
teknisk tegning af 
pumpestationen. Der 
skal evt. også være 
tilknyttet en 
deklaration 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret)



Bilag 6 Pumpestation

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 7 Pumpestation – LPS 

Side 1 af 5

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal      
være 31-12-årstal



Bilag 7 Pumpestation – LPS 

Side 2 af 5

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, hvis disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 7 Pumpestation – LPS 

Side 3 af 5

Alt skal være som vist.



Bilag 7 Pumpestation – LPS 

Side 4 af 5

Der skal være 
tilknyttet et plot af 
opmålingen. Der skal 
evt. også være 
tilknyttet en 
deklaration 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret)



Bilag 7 Pumpestation – LPS 

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 8 Udskiller

Side 1 af 5

Udskiller navngives 
efter oplyste ledige 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Som oprindelse skal 
vælges landmåling, 
brøndrapport eller 
nedstik

Diameter skal være 
udfyldt

Udskiller skal være 
olie/benzin, fedt eller 
syreneutralisator

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning

Materiale skal være 
udfyldt

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 8 Udskiller

Side 2 af 5

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 8 Udskiller

Side 3 af 5

 

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Udskiller skal være 
olie/benzin, fedt eller 
syreneutralisator

Volumen skal udfyldes



Bilag 8 Udskiller

Side 4 af 5

Der skal være udfyldt 
et brøndrapportskema. 
Se dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en brøndrapport og 
tilhørende foto 
udfyldes korrekt i 
brøndrapportskemaet.

Der skal være 
tilknyttet en 
brøndrapport, et foto 
af udskilleren og en 
teknisk tegning 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret)



Bilag 8 Udskiller

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 9 Sandfang

Side 1 af 5

Brøndene navngives 
efter oplyste  
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Som oprindelse skal 
vælges landmåling, 
brøndrapport eller 
nedstik.

Diameter skal være 
udfyldt

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 9 Sandfang

Side 2 af 5

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 9 Sandfang

Side 3 af 5

Volumen skal udfyldes

Vandspejlskote skal 
angives.



Bilag 9 Sandfang

Side 4 af 5

 

Der skal være udfyldt 
et brøndrapportskema. 
Se dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en brøndrapport og 
tilhørende foto 
udfyldes korrekt i 
brøndrapportskemaet.

Der skal være 
tilknyttet en 
brøndrapport, et foto 
af brønden og en 
teknisk tegning 
(navngivningen af de 
2 dokumenter vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 9 Sandfang

Side 5 af 5

 

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 10 Overløb

Side 1 af 5

Overløb navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Som oprindelse skal 
vælges landmåling, 
brøndrapport eller 
nedstik

Overløb skal være 
tværoverløb, 
enkeltsidet overløb 
eller dobbeltsidet 
overløb 

Nettype skal være 
hovedledning

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyning

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 10 Overløb

Side 2 af 5

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 10 Overløb

Side 3 af 5

Der skal udfyldes rist afstand [m], kantkote, og kantlængde [m]. Ud over dette 
skal alt andet være som vist.

Overløbstypen arves 
fra knudebilledet

Der skal minimum 
være én overløbskant

Aflastningsknude skal 
udpeges

Kantform skal være 
skarpkantet eller 
afrundet

Der kan være tale om 
et nødoverløb

Der kan være 
skumskærm



Bilag 10 Overløb

Side 4 af 5

Der skal være udfyldt 
et brøndrapportskema. 
Se dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en brøndrapport og 
tilhørende foto 
udfyldes korrekt i 
brøndrapportskemaet.

Der skal være 
tilknyttet en 
brøndrapport og et 
foto af overløbet 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret)



Bilag 10 Overløb

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 11 Udløb

Side 1 af 4

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

 

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

 

Der skal udfyldes TK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 11 Udløb

Side 2 af 4

 

Der skal tilknyttes en 
recipient til udløbet. 
Navnet på recipienten 
kan evt. oplyses af 
Hedensted Spildevand.

Recipientens kote skal 
udfyldes

Der indtastes 
eventuelt en 
bemærkning til 
udløbet



Bilag 11 Udløb

Side 3 af 4

Der skal være 
tilknyttet et foto af 
udløbet 
(navngivningen af 
dokumentet vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret)



Bilag 11 Udløb

Side 4 af 4

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 12 Tilslutning af stik

Side 1 af 3

Tilslutning af stik 
navngives automatisk 
ud fra en tv-
inspektion. Navnet 
antyder hvilken 
ledning der er kørt tv 
på, stikkets placering 
og urreference.

Stikknude skal være 
PB-Påboring eller GR-
Grenrør

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Alt andet skal være som vist. Det meste udfyldes automatisk ud fra tv-
inspektionen.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 12 Tilslutning af stik

Side 2 af 3

Det meste udfyldes automatisk ud fra tv-inspektionen.

Knudekode skal være 
udfyldt



Bilag 12 Tilslutning af stik

Side 3 af 3

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 13 Punkt

Side 1 af 2

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles.

Nettype skal være 
hovedledning.

 

Der skal udfyldes TK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.

Knudetypen anvendes primært på trykledninger ved retningsændringer, jf. 
beskrivelse i registreringsvejledningen.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 13 Punkt

Side 2 af 2

 

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Knuden skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 14 Punkt afpropning

Side 1 af 2

Punkt afpropning 
navngives efter 
oplyste knudenumre 
fra Hedensted 
Spildevand. 

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning eller 
stikledning

Der skal udfyldes BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 14 Punkt afpropning

Side 2 af 2

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 15 Punkt Ind-/Udløb bassin

Side 1 af 3

Ind-/udløb til bassin 
navngives efter 
oplyste knudenumre 
fra Hedensted 
Spildevand. 

Punktkoden skal være 
indløb til 
bassin/bygværk eller 
udløb til 
bassin/bygværk

System skal være 
regnvand eller fælles

 

Der skal udfyldes TK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 15 Punkt Ind-/Udløb bassin

Side 2 af 3

 

Et ind-/udløb til/fra 
bassin skal være 
tilknyttet et kompleks 
bygværk

De knuder som er en 
del af bassinet skal 
også være en del af 
bygværket

Der skal være 
tilknyttet minimum et 
foto af ind-/udløbet 
(navngivningen af 
dokumenterne vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret) 



Bilag 15 Punkt Ind-/Udløb bassin

Side 3 af 3

 

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 16 Delledningsknude

Side 1 af 1

Delledningsknuder 
navngives efter 
oplyste knudenumre 
fra Hedensted 
Spildevand. 

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning 

Der skal være label

Der skal udfyldes TK og BK, men ud over dette skal alt andet være som vist.

Der kan bruges delledningsknuder i følgende situationer:
 Ændring i ledningsdimension
 Ændring i ledningsmateriale

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 17 Skelbrønd

Side 1 af 2

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Diameter skal være 
udfyldt

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Materiale skal være 
udfyldt

 

Der skal udfyldes TK, DK og BK, men ud over dette skal alt andet være som 
vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 17 Skelbrønd

Side 2 af 2

Ud over dette skal alt andet være som vist.

Materiale skal være 
udfyldt

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, hvis disse 
er indsat i 
knudevinduet

Diameter skal være 
udfyldt



Bilag 18 Privat brønd

Side 1 af 3

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Der skal vælges en af 
primærtyperne

Der skal vælges en 
(undtagen skelbrønd)

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

 

Alt skal være som vist, kendes der til yderligere info oplyses det.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes



Bilag 18 Privat brønd

Side 2 af 3

Felterne, Form og Materiale udfyldes hvis kendt.



Bilag 18 Privat brønd

Side 3 af 3

Der kan evt. være 
tilknyttet en tegning 
med de private knuder 
og ledninger 
(navngivningen af 
dokumentet vil 
normalt stemme 
overens med 
knudenummeret)



Bilag 19 Vejvæsen alm. Brønd

Side 1 af 2

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Der skal udfyldes TK, DK, BK og diam. Derudover skal alt andet være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes



Bilag 19 Vejvæsen alm. Brønd

Side 2 af 2

 

Alt skal være som vist.

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, når disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 20 Vejvæsen rendestensbrønd

Side 1 af 2

Brøndene navngives 
efter oplyste 
knudenumre fra 
Hedensted Spildevand. 

Diameter udfyldes

Materiale skal udfyldes

Der skal udfyldes oplysninger om koter mv, derudover skal alt andet være som 
vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes



Bilag 20 Vejvæsen rendestensbrønd

Side 2 af 2

 
Alt skal være som vist.

Dækselkote og 
landmåling indsættes 
automatisk, hvis disse 
er indsat i 
knudevinduet



Bilag 21 Alm. ledning

Side 1 af 5

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning 

 

Alt andet skal være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 21 Alm. ledning

Side 2 af 5

Opstrømsdeltakote og 
nedstrømsdeltakote 
skal som udgangspunkt 
være 0. 

Indvendig diameter 
skal være større end 
180

Handelsmål skal være 
200, 250, 315, 400, 
500, 600, 700, 800, 
900 eller 1000

Samlingsmetode skal 
være muffe med alm. 
gummiring eller 
stuksvejset

Alt andet skal være som vist.

Som oprindelse skal 
vælges landmåling 
eller brøndrapport

Oprindelsen skal 
komme fra tv-inspek. 
eller brøndrapport 
eller være målt.

Materiale skal være 
beton, PVC

Rørbetegnelsen skal 
være glat standard rør 
eller specialrør

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal

Der må ikke være 
knækpunkter på 
ledningen



Bilag 21 Alm. ledning

Side 3 af 5

Der skal være udfyldt 
en tv-rapport. Se 
dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en tv-rapport og video 
udfyldes korrekt i tv-
inspektionsskemaet.



Bilag 21 Alm. ledning

Side 4 af 5

Der skal være 
tilknyttet en video 
med tv-inspektionen



Bilag 21 Alm. ledning

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 22 Stikledning

Side 1 af 3

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Stik over 12 meter 
skal være registreret 
som hovedledninger

 

Alt andet skal være som vist. 

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være samme dato som 
”Overtaget” i 
projektskemaet



Bilag 22 Stikledning

Side 2 af 3

Opstrømsdeltakote og 
nedstrømsdeltakote 
skal som udgangspunkt 
være 0. 

Indvendig diameter 
skal være større end 
100

Handelsmål skal være 
110 eller 160

Stik over 12 meter 
skal være registreret 
som hovedledninger

Faldet skal være 
større end 15

Alt andet skal være som vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt eller 
brøndrapport

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal

Der kan IKKE være 
knækpunkter på 
ledningen



Bilag 22 Stikledning

Side 3 af 3

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 23 Trykledning

Side 1 af 3

System skal være 
spildevand eller fælles

Nettype skal være 
hovedledning

Alt andet skal være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 23 Trykledning

Side 2 af 3

Indvendig diameter 
skal være større end 
34

Handelsmål skal 
angives

Tryktrin skal være 
PN10 eller PN16

Samlingsmetode skal 
være stuksvejset, eller 
el-muffe

Alt andet skal være som vist.

Som oprindelse skal 
vælges landmåling 
eller brøndrapport 

Materiale skal være, 
PE80 eller PE100

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal

Der kan være ikke 
være knækpunkter på 
ledningen. Punkter 
skal benyttes.



Bilag 23 Trykledning

Side 3 af 3

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 24 Rørbassin

Side 1 af 5

 

Nettype skal være 
hovedledning

Alt andet skal være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 24 Rørbassin

Side 2 af 5

Opstrømsdeltakote og 
nedstrømsdeltakote 
skal som udgangspunkt 
være 0. 

Indvendig diameter 
skal minimum være 
600

Handelsmål skal være 
600, 700, 800, 900, 
1000, 1200, 1400 eller 
1600

Alt andet skal være som vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt, tv-
inspektion eller 
brøndrapport

Rørbetegnelsen skal 
være glat standard rør 
eller specialrør

Rørbassinet vil ofte 
være med fod



Bilag 24 Rørbassin

Side 3 af 5

Der skal være udfyldt 
en tv-rapport. Se 
dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en tv-rapport og video 
udfyldes korrekt i tv-
inspektionsskemaet.



Bilag 24 Rørbassin

Side 4 af 5

Der skal være 
tilknyttet en video 
med tv-inspektionen



Bilag 24 Rørbassin

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 25 Renovering

Side 1 af 5

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være, 
hovedledning eller 
stikledning.

 

Alt andet skal være som vist.

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være ledningens 
oprindelige dato.



Bilag 25 Renovering

Side 2 af 5

Indvendig diameter 
skal tilrettes efter 
foring

Saneringskode skal 
være:
 strømpeforing
 foring med sammen-

svejste lange rør 

Alt andet skal være som vist. 

Eksisterende ledning bibeholdes: Handelsmål, materiale, etableringsdato skal 
være uforandret. Indvendig diameter rettes.

Som oprindelse skal 
vælges målt, tv-
inspektion eller 
brøndrapport

Dato etableret må 
ikke ændres.

Dato for sanering 
angives. 31-12-årstal

Firmanavn skal 
angives



Bilag 25 Renovering

Side 3 af 5

 

Der skal være udfyldt 
en tv-rapport. Se 
dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en tv-rapport og video 
udfyldes korrekt i tv-
inspektionsskemaet.



Bilag 25 Renovering

Side 4 af 5

 

Der skal være 
tilknyttet en video 
med tv-inspektionen



Bilag 25 Renovering

Side 5 af 5

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 26 Overløbsledning, ekstern

Side 1 af 6

System kan være 
regn,- spilde,- eller 
fællesvand

Funktion skal være 
overløbsledning 
(ekstern)

Alt andet skal være som vist.

Ekstern overløbsledning anvendes ved overløb til recipient

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være 31-12-årstal



Bilag 26 Overløbsledning, ekstern

Side 2 af 6

Såfremt der er en 
opstrømsdeltakote, så 
skal denne angives

Indvendig diameter 
skal være større end 
180

Handelsmål skal være 
200, 250, 315, 400, 
500, 600, 700, 800, 
900 eller 1000

Samlingsmetode skal 
være muffe med alm. 
gummiring eller 
stuksvejset

Alt andet skal være som vist.

Som oprindelse skal 
vælges målt, tv-
inspektion eller 
brøndrapport

Materiale skal være 
beton, PVC

Rørbetegnelsen skal 
være glat standard rør 
eller specialrør.



Bilag 26 Overløbsledning, ekstern

Side 3 af 6

Der skal være udfyldt 
en tv-rapport. Se 
dokument med 
beskrivelse af hvordan 
en tv-rapport og video 
udfyldes korrekt i tv-
inspektionsskemaet.



Bilag 26 Overløbsledning, ekstern

Side 4 af 6

Der skal være 
tilknyttet en 
reguleringsfunktion, 
hvis der er en 
højvandsklap eller 
kontraventil på 
ledningen Der skal vælges 

højvandsklap eller 
kontraventil



Bilag 26 Overløbsledning, ekstern

Side 5 af 6

Der skal være 
tilknyttet en video 
med tv-inspektionen



Bilag 26 Overløbsledning, ekstern

Side 6 af 6

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 27 Intern ledning

Side 1 af 3

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Nettype skal være 
internledningssystem

Funktion skal være 
reference

 

Alt andet skal være som vist.

Internledning skal bruges til at knytte alle knuderne sammen i et komplekst 
bygværk. Samtidig bruges det til af vise flowet gennem det komplekse 
bygværk. Skal f.eks. altid bruges i forbindelse med et bassin. 

Ejerforhold og 
Driftsansvarlig 
udfyldes med 
Kloakforsyningen

Dato etableret skal 
være opmålings-
datoen.



Bilag 27 Intern ledning

Side 2 af 3

 

Alt andet skal være som vist.



Bilag 27 Intern ledning

Side 3 af 3

Se dokument med beskrivelse af hvordan et projekt oprettes og hvordan 
projektskemaet udfyldes korrekt.

Der skal være 
tilknyttet et projekt



Bilag 28 Ledning, privat

Side 1 af 2

System skal være 
spildevand, regnvand 
eller fælles

Transport skal være 
gravitation eller tryk

Alt andet skal være som vist.



Bilag 28 Ledning, privat

Side 2 af 2

Handelsmål skal 
angives

Alt andet skal være som vist.

Der kan ikke angives knækpunkter.

Materiale angives



Bilag 29 Ledning, vejvæsen

Side 1 af 2

Transport skal være 
gravitation eller tryk

Alt andet skal være som vist.



Bilag 29 Ledning, vejvæsen

Side 2 af 2

Indvendig diameter 
skal være større end 
180

Handelsmål skal 
angives

Alt andet skal være som vist.

Der kan ikke anvendes knækpunkter

Materiale skal være 
beton, PVC, PE80, 
PE100 eller PP



Bilag 30, Stikledning, vejvæsen

Side 1 af 2

Alt skal være som vist.



Bilag 30, Stikledning, vejvæsen

Side 2 af 2

Indvendig diameter 
skal være større end 
100

Handelsmål skal være 
110 eller 160

Alt andet skal være som vist.



Bilag 31 Projektskema

Side 1 af 2

Projektet navngives 
efter det oplyste 
formålsnummer 
(økonominummer) 
fået af Hedensted 
Spildevand.

Dato ”Overtaget” skal 
være datoen for 
afleveringsforretningen. 

Skal være 
saneringsprojekt, 
byggemodningsprojekt 
eller separering



Bilag 31 Projektskema

Side 2 af 2

Projektvinduet skal indeholde alle knuder og 
ledninger som opfylder alle følgende krav:

 Ejet af Hedensted Spildevand
 Nye eller ændrede knuder og ledninger
 ÷døde knuder og ledninger



Bilag 32 Acceptkriterier for nye anlæg
Af nedenstående skema ses acceptkriterier for nyanlæg, jf. Danva vejledning nr. 92 Januar 2015:

Betonrør
Acceptabelt Betinget acceptabelt Uacceptabelt Observationsklasse 

findes ikke

Kriterier for ledninger Observationsklasser

Observation Betegnelse 0 1 2 3 4

VAndstand VA

Revner/Brud RB

OverfladeBeskadigelse OB

ProduktionsFejl PF

DEformation DE

Forskudt Samling FS

Indhængende 
Samlingsmateriale IS

RØdder RØ

INdsivning IN

AFlejring AF

BElægning BE

FOrhindring FO

GrenRør GR

PåHugning PH

PåBoring PB

Opskæring af Stik OS

Tilslutning med 
OvergangsProfil OP

Overgang ved 
Konstruktionsændring OK



Plastrør
Acceptabelt Betinget acceptabelt Uacceptabelt Observationsklasse 

findes ikke

Kriterier for ledninger Observationsklasser

Observation Betegnelse 0 1 2 3 4

VAndstand VA

Revner/Brud RB

OverfladeBeskadigelse OB

ProduktionsFejl PF

DEformation DE

Forskudt Samling FS

Indhængende 
Samlingsmateriale IS

RØdder RØ

INdsivning IN

AFlejring AF

BElægning BE

FOrhindring FO

GrenRør GR

PåHugning PH

PåBoring PB

Opskæring af Stik OS

Tilslutning med 
OvergangsProfil OP

Overgang ved 
Konstruktionsændring OK



Kriterier for brønde

Observation Betegnelse Kriterium

VAndstand VA 0

Revner/Brud RB 0

OverfladeBeskadigelse OB 0

ProduktionsFejl PF 1

DEformation DE 1

Forskudt Samling FS 0

Indhængende 
Samlingsmateriale IS 0

RØdder RØ 0

INdsivning IN 0*

AFlejring AF 0

BElægning BE 0

FOrhindring FO 0

DÆksel DÆ 0

NEdstigning NE 0

BrøndBund BB 0

Præfabrikeret 
Tilslutning PT 0

PåHugning PH Tillades ikke

PåBoring PB 1

Opskæring af Stik OS 1

Tilslutning med 
OvergangsProfil

OP 1

Overgang ved 
Konstruktionsændring

OK 0

*IN 1 accepteres i betonbrønde


