GUIDE

NÅR DU SKAL ADSKILLE REGNVAND OG SPILDEVAND

I Vejle får vandet værdi

Adskil regnvand og
spildevand
I dag ledes begge former for vand fra
din grund ud i kloakken. Men fremover
skal vandet adskilles (separeres), så kun
det beskidte vand, spildevandet, løber i
kloakken og ledes til renseanlægget.
Når du adskiller regnvand og spildevand,
leder du spildevandet ud til Vejle
Spildevands spildevandsledning.
Hvis der ikke er drikkevand i dit område,
og jordbunden er egnet til nedsivning, har
du også mulighed for at bruge eller nedsive regnvandet på din egen grund.
Der er en grund til, at spildevand og
regnvand skal skilles ad. Fremover kan
vi nemlig forvente flere store regnskyl
og skybrud. Når vi adskiller regnvand
og spildevand, kan vi bedre undgå, at
kloakkerne løber over. Vi får lettere ved
at sikre rent badevand, en sundere fjord
og gode vandløb. Og vi kan forhåbentlig
undgå uhygiejniske oversvømmelser fra
kloakken i kældre og lavtliggende bygninger.

Du skal selv betale
Du skal selv betale for at få adskilt regn
vand og spildevand på din grund.
Hvis du selv håndterer alt regnvandet
på din egen grund, har du evt. mulighed
for at få penge tilbage. Her skal du søge
Vejle Spildevand A/S om at få en del af
tilslutningsbidraget* tilbage.

Sådan gør du trin for trin

Når du adskiller regnvand og spildevand.

Regnvand i ledninger
1

Hvis du ønsker at lede regnvandet væk i regnvandsledning i
vejen, kontakter du en autoriseret kloakmester.

2

Din kloakmester får projektet og
afkoblingen godkendt hos Vejle
Kommune.

Regnvandet kan håndteres på flere måder

Som det er i dag: Regnvand fra tagrender og fliser
ledes sammen med spildevand til fælleskloak.
Signatur
Spildevand
Regnvand

Regnvand fra tagrender og fliser ledes til regnvandsledningen i vejen og videre til vandløb og
søer. Spildevandet ledes ud i kloakledningen i
vejen.

Regnvand afledes lokalt
1

2

3

4

Hvis du vil bruge eller nedsive
regnvandet (LAR), skal du undersøge, om det er muligt jf.
spildevandsplanen.
Du kan søge Vejle Spildevand A/S om forhåndstilsagn for at få en del af dit
tilslutningsbidrag* tilbage. Se
hvordan du gør på Vejle Spildevands hjemmeside.
Du skal søge Vejle Kommune om tilladelse til at etablere
din nye regnvandsløsning.

Du søger ved at gå ind på
Vejle Kommunes hjemmeside, på vejle.dk/spildevand.
Her kan du læse mere om
regnvand og finde ansøgningsskemaer for forskellige
LAR- løsninger.

Hvis det er muligt kan du anvende eller nedsive
regnvandet på din egen grund. Spildevandet ledes
ud i kloakledningen i vejen.

5

6

7

Når du har tilladelsen på
plads, kan du gå i gang. Du
må gerne udføre store dele af
arbejdet selv, men afkobling
fra den eksisterende kloak
skal udføres af en autoriseret
kloakmester.

Din kloakmester får projektet
og afkoblingen godkendt hos
Vejle Kommune.
Vejle Spildevand modtager en
kopi af færdigmeldingen og
tinglyser, at du fremover selv
skal håndtere dit regnvand.

* Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb
du har betalt for at koble dit hus på Vejle
Spildevands ledninger.

Regnvandet fra taget og flisearealer ledes dels til
regnvandsledningen ude i vejen, dels anvendes
eller nedsives det på egen grund. Spildevandet
ledes ud i kloakledningen i vejen.

LÆS MERE
På hjemmesiden LAR i Danmark kan du få inspiration til, hvordan
du kan bruge regnvandet på din grund.
LAR står for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse
af Regnvand.

www.laridanmark.dk

Du kan også læse mere på Vejle Kommunes hjemmeside

www.vejle.dk/spildevand
Og på Vejle Spildevand A/S hjemmeside

www.vejlespildevand.dk
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