Hvem ejer
kloakken?
Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om Ikast-Brande Spildevands kloaksystemer, kan du finde
informationer her:

Spildevand på landet:
Oplysningerne findes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside
Spildevandsplaner:
Oplysningerne findes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside
Ikast-Brande Spildevand as
Europavej 2, 7430 Ikast
Tlf.: 9660 3500
www.ikast-brandespildevand.dk

Se offentlig kloak her:
Ledningsoplysninger - WebGrafkort
WebGrafKort er også tilgængelig via et link på Ikast-Brande Spildevands
hjemmeside: "Se kloaksystemet"
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Hvem ejer kloakken?

Fællessystem

Separatsystem

Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte
ejendomme. Ansvaret for kloakforsyningen i Ikast-Brande kommune ligger hos IkastBrande Spildevand A/S.

Din ejendom ligger i skel
…men noget af din kloak ligger uden for
skel. Det kan være en rensebrønd, et
grenrør eller en tagnedløbsbrønd.
Ikast—Brande Spildevand har ansvaret
for stikledningen frem til det første
grenrør/brønd før hovedledningen.

Ikast-Brande Spildevand ejer hovedkloaksystemet og har ansvaret for at vedligeholde
det. Ikast-Brande Spildevand har også ansvaret for stikledningen frem til skel.
Du ejer et hus
Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom. Det er dit
ansvar at holde kloaksystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret
kloakledningerne, når der opstår fejl. Bemærk, at det ikke er nogen god ide at spule
forebyggende, da dette kan skade kloakken.

Din ejendom ligger ikke i skel
…men du har en skelbrønd eller en
rensebrønd tæt på skel.
Ikast-Brande Spildevand har ansvaret
for stikledningen fem til skel.
Du har ansvaret for alle kloakledninger
inden for skel inkl. alle rensebrøndene.

Det er Ikast-Brande Spildevands opgave at sørge for en effektiv og velfungerende
afledning af spildevand fra dit hus. Ikast-Brande Spildevands ansvar gælder fra
stueplan/terræn. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.
Din ejendom ligger i skel
.. og hele dit afløbssystem ligger inden for skel.
Ikast-Brande Spildevand har ansvaret for stikledningen frem til skel. Du har ansvaret
for alle kloakledninger inden for skel.
Afvigelser
Der kan være enkelte ejendomme, som ikke er omfattet af disse regler. Enten fordi der
i en landvæsenskommissionskendelse er angivet noget andet, eller fordi der findes en
tinglysning på ejendommen.
Fællesprivate spildevandsanlæg
I områder med fællesprivate spildevandsanlæg ejer, driver og vedligeholder
grundejerne i fællesskab hovedkloakken og stikledningerne. I Ikast-Brande Kommunes
spildevandsplan kan du se, om du bor i sådan et område.

For begge tilfælde gælder det, at du har ansvaret for renholdelse af stikledningen helt frem
til hovedledningen.
Signaturforklaring:
-

Spildevandsledning
Regnvandsledning
Fællesledning

Ordforklaring:
Fællessystem:
I et fællessystem føres alt spildevand, drænvand og regnvand fra en bydel gennem en
fælles kloakledning til et renseanlæg.
Der er kun én ledning i gaden (hovedledningen) og kun én stikledning til hver grund.
Alt regnvand fra tage, veje og pladser føres også til hovedledningen i gaden.
Separatsystemet:
I et separatsystem er spildevand og regnvand adskilt.
Spildevandet fra husstande og virksomheder ledes i én kloakledning til rensning på
renseanlægget, mens regnvand fra tage, veje m.v. ledes i en anden kloakledning til
nærmeste sø, å eller hav. Det kræver to stikledninger til hver grund og to
ledningssystemer inde på grundene.

