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Der er krav om nul 
fejlkoblinger

( Byrådsbeslutning)

Byrådsbeslutning:

I 2065 skal hele kloaksystemet 
i Aalborg være separatkloak



At arbejde i midtby er:
• Kompliceret
• Der er som regel ingen plads
• Flere fremmedledninger er 

måske slet ikke vist i LER
• Byggesagsarkivet er mangelfuldt
• Flere ejendommes 

afløbsinstallationen er måske 
helt ukendt

• Ejerforhold kan være uklare
• Museet kan have interesser
• BØVL 



Et par øjebliksbilleder fra sidste uge





Vi kan også eje  ledninger i baggårde



Kloak A/S har derfor et sæt administrative 
regler for vores arbejde i gråzonen 
- så vi holdet loven og behandler borgerne 
ens.

Skel er den juridiske grænse imellem den 
offentlige og den private del
- i praksis lidt mere kompliceret.



Ansvarsfordelingen imellem grundejer og Aalborg Kloak A/S
Grundejer ejer afløbsinstallationen også hvis den ligger uden for skel!
- og det gør den typisk i midtbyen.     Uddrag fra MinKloak:

1) Ejendommen ligger i skel



2) Ejendommen ligger ikke skel



Dokumentation af udført arbejde
FØR 2017 - lidt ”blandede bolscher”!



I nogle tilfælde har vi ingen oplysninger!

Måske kun et grenrør på hovedledningen



2017 MinKloak.dk 





Bonus: Mange oplysninger til dig









Der er mange forskellige problemstillinger, dem kommer Klaus 
Sigsgaard ind på om lidt….



Det kan være rigtig svært, at nå ind til skel

Her stopper vi



Hvad nu hvis vi ændre tracé og flytter den/de nye ledninger ud i 
vejarealet? (Der findes mange varianter!)



Det kan være nødvendigt at føre en del af afløbsinstallationen under 
ejendommen. Enten ved at grave (hakke gulvet op) eller bore…

..men det er bestemt  ikke umuligt



MEN…Nogle områder bliver separatkloakeret pga. 
fælles koordinering af ledningsarbejder i Aalborg 
Kommune uden vi har ”en dato” i spildevandsplanen!



Eksempel: Maren Turis Gade   Udført:  2015

Fællesvand er kobler på den 
fremtidige spildevandsledning.

Vejafvanding og tagvand fra 
facaderne er koblet på den nye 
regnvandsledning, selvom det 
hele løber i fællessystemet 
nedstrøms.

….men lige pludselig kommer 
der hul igennem, så regnvandet 
kan komme tilbage i fjorden-og 
så revideres spildevandsplanen.
Der kommer dato på for 
separatkloakering og i får som 
autoriserede kloakmestre 
arbejde at udføre!



Husk når du skal i gang med en opgave:

• At søge en gravetilladelse
• Og søge om Råden over vejareal – hvis du har brug for en 

arbejdsbil/minigraver, der skal holde på offentlig vej ved 
arbejdsstedet.

OBS! Der må ikke holde privatbiler, kun biler med tydeligt CVR.nr
(på begge sider af bilen).



Husk at de fleste aktører forsøger at 
gøre deres bedste…



Midtby kan være rigtig kompliceret

Vi har en fælles opgave!

Hvis vi skal nå i mål og undgå fejl, skal vi alle arbejde 
sammen



Hvis du er i tvivl om tilslutningsforhold mv.  
så kontakt os på mail:

kloakdrift@aalborg.dk

mailto:kloakdrift@aalborg.dk


Fællesprivatsystem – eksempel midtby



Ejendomme deler stik



Ejendom får delt påbud



• Den del af ……….., der afleder til separatkloakeret område i 
Løkkegade og Søndergade, skal separatkloakeres senest den 31. 
december 2019.

• Den del af ………….., der afleder til fællessystemet i Østerbro, skal 
først separatkloakeres når Østerbro bliver udmeldt til 
separatkloakering.” 

• Ejendommen registreres i BBR som delvis separeret og får nyt 
påbud når Østerbro separeres.

Eksempel på vilkår i opdelt påbud



Separering af tagvand fra bagsiden


