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HVORFOR KLOAKERING?

Et af målene i Haderslev Kommunes Spildevandsplan 2014-2020 er, flere ejendomme på 
landet skal tilsluttes det offentlige kloaknet. Det gælder bl.a. det område, du bor i.  
 
Den politiske beslutning kommer som følge af statens vandplaner, der indeholder skærpede 
kravene til spildevandsrensning.   
 
Provas, Haderslev Kommunes forsyningsselskab, går nu i gang med at kloakere, og derfor 
får du denne folder med praktiske informationer om kloakeringsarbejdet. Kontakt os gerne, 
hvis du har spørgsmål. Se kontaktinformationer på bagsiden.  
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HVAD SKAL DER SKE?

Vi laver trykledning og stikledninger til din 
grund, så dit spildevand kan blive ledt ud i 
det offentlige kloaknet.

Dine afløbsinstallationer (wc, gulvafløb og 
køkken) skal tilsluttes lodsejerbrønden, og 
det skal gøres af en autoriseret kloakmester. 

DIT AFLØB SKAL TILSLUTTES

Vi laver en lodsejerbrønd på din grund til 
opsamling af spildevand fra din ejendom. 
Brønden bliver koblet til en minipumpestati-
on, som igen bliver koblet til trykledningen. 
Så kan dit spildevand nemlig blive pumpet 
ud til det offentlige kloaknet. 

PROVAS LAVER EN LODSEJER-
BRØND OG EN MINI-
PUMPESTATION PÅ DIN GRUND

 
Regn- og drænvand må ikke kobles til 
spildevandssystemet, fordi rør og pumper 
er ikke store nok til at håndtere ekstra 
vandmængder. Fejltilslutninger kan skabe 
oversvømmelse.
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OVERORDNET TIDSPLAN

Provas aftaler sammen 
med dig, hvor lodejerbrønd 

og pumpestationen skal 
placeres.

 Haderslev Kommune sender 
besked til dig om tidsfrist for 

tilslutning. 

Provas laver pumpestationen,

En autoriseret kloakmester 
sørger for tilslutning og 

færdigmelding til Haderslev 
Kommune

FORDELE VED KLOAKERING

Du slipper for bundfældningstanke, der skal tømmes. 
 
Du slipper for renseanlæg på din grund 
 
Det er lettere at sælge en ejendom, der er kloakeret 
  
Spildevandet bliver bedre renset. Det kan miljøet godt lide. 
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HVAD SKAL DU GØRE?

Vi installerer først selve pumpen, når I er 
klar, fordi pumpen bliver ødelagt af sten og 
sand, når den er monteret fra starten.

Når den autoriserede kloakmester har ud-
ført tilslutningen, skal kloakmesteren sørge 
for at færdigmelde det udførte arbejde til 
kommunen og give dig en kopi af papirerne.
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TILSLUTTE AFLØB TIL BRØND

 AFTALE PLACERING
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Provas kontakter dig for at aftale placering 
af pumpestation, elkabel og adgangsvej. 

2  UNDERSKRIVE FULDMAGT

Du skal underskrive en fuldmagt til tinglys-
ning af minipumpestation, elkabel og 
adgangsvej. Så giver du os ret til at placere 
anlægsdelene på din grund og adgang til 
servicere pumpestationen.

Du skal få en autoriseret kloakmester til at 
tilslutte dit spildevandsafløb til den lodsejer-
brønd, vi laver.

Når vi er færdige med at lave kloakledninger, 
pumpestation og brønd, sender Haderslev 
Kommune brev om, at spildevandet fra din 
ejendom nu skal tilsluttes. Tidsfristen er 
typisk ét år.

GIVE BESKED, NÅR DU ER KLAR

To dage før din kloakmester er klar til at kob-
le husets spildevandsafløb til lodsejerbrøn-
den, skal kloakmesteren kontakte Provas’ 
entreprenør for at få monteret pumpen.

5  AFLÆSE VANDMÅLER

Aflæs venligst din vandmåler ved tilslutnin-
gen, og send oplysningerne til os.  
Har du ingen vandmåler, kommer du frem-
over til at betale for rensning af 170 m3 
vand årligt. Det er mere end de fleste famili-
ers vandforbrug, og vi anbefaler derfor, at du 
kontakter os for at få monteret en godkendt 
vandmåler. 

6  TØMME TANKEN

Du skal sørge for, at din bundfældnings- el-
ler septiktank bliver tømt før tilslutning til 
kloakken. Du skal også sørge for, at tanken 
bliver nedlagt. 4



LODSEJER-
BRØND

MINIPUMPE- 
STATION
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HVAD KOSTER DET? 

TJEK GAMLE RØR
Når du nu alligevel er i gang, så er 

det en god ide at få tjekket de gamle 
rør. Der dannes nemlig ofte svovlsyre i 
bundfældnings- og septiktanke, og det 

nedbryder betonledninger og -brøn-
de. Ingen kan lide huller i spilde-

vandsledningerne. 

Du kan muligvis få fradrag for arbejdslønnen 
for kloakarbejdet på din grund. Læs mere på 
www.skat.dk

HÅNDVÆRKERFRADRAG

Provas står for udgifterne til etablering 
af den offentlige trykledning, stikledning 
til nærmeste skel samt pumpestation og 
brønd.  
 
Vi tilslutter en strømforsyning til pumpesta-
tionen til husets el-installation. Provas beta-
ler alle udgifter til el-installation og kabel og 
godtgør dig med 1 kWh pr. m3 spildevand.  
 

Du betaler for at få lavet kloakledninger på 
din grund - fra spildevandsafløb til lodsejer-
brønd og fra pumpestation til stikledning 
ved skel. Dertil kommer tilslutningsbidrag på 
36.082,56 kr. inkl. moms (2017-niveau), når 
Provas afslutter sit arbejde. 

DET SKAL DU IKKE BETALE
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LIDT OM PUMPEN

PUMPENS PLACERING
Pumpestationen skal placeres nær ved kø-
refast vej og mindst 2,5 m fra fundamentet 
til huset. 

ADGANG TIL PUMPEN
Provas skal have køreadgang til minipum- 
pestationen. Pumpens plastdæksel skal 
være beskyttet mod færdsel. 

STRØM TIL MINIPUMPESTATIONEN
Vi tilslutter strømforsyningen til pumpesta-
tionen til husets el-installation - med egen 
sikringsgruppe. Skulle uheldet være ude og 
sikringen slås fra, får du ikke problemer med 
husets øvrige installationer. 

Provas betaler installation af el og godtgør 
forbruget med 1 kWh pr. m3 spildevand.

PRIVAT STIKLEDNING 
Hvis du vil bruge en anden kloakmester end 
Provas til at lave stikledningen fra mini- 
pumpestationen til det offentlige kloaknet, 
skal du oplyse ham om følgende:   
 
Ledningstypen for ledninger op til 20 meter 
er Ø40mm PE 100 SDR11, PN16, eller PE 
100 SDR17, PN10.  
 
Hvis stikledningen er længere end 20 meter, 
skal du kontakte Provas eller entreprenøren.
I alle tilfælde skal det være Provas’ entre-
prenør, der sørger for at samle tryklednin-
genw ved pumpestationen og ved skel.
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PUMPE

OFFENTLIG KLOAKLEDNING

BRØND

BRØND

Spildevandsledning. Provas etablerer og ejer ledningen. 

Spildevandsledning. Du etablerer og ejer ledningen.

Strømkabel til pumpe. Provas etablerer. Du ejer kablet.

Brønd og elskab. Provas etablerer. Du ejer brønd og elskab.

Provas etablerer og ejer pumpen.PUMPE
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HVEM EJER HVAD?



Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Tlf. 73 520 520
info@provas.dk

www.provas.dk

Åbent mandag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

KONTAKTPERSONER 
 
PROVAS
Projektleder Martine Hansen Martin, mahm@provas.dk, tlf. 23 48 59 83 
Tilsynsførende Peter Burstynowitz, tlf. 21 47 49 58 
 
Spørgsmål om bundfældningstank:
Pia Gøbel Jensen, pigj@provas.dk, tlf. 76 64 86 48 
 

ENTREPRENØR:
Øsby Entreprenør og Kloakservice ApS
Brian Anker, tlf. 21 17 79 92


