
Velkommen til borgermøde om 
separatkloakering

Vær opmærksom på at mødet optages

Mariehøj den 22. november 2022



Velkommen 
ved Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget, aftenens ordstyrer



Kl. 19.00 til 19.10 – Velkommen til Borgermøde

ved Court Møller, Formand for Klima- og Miljøudvalget

Kl. 19.10 til 19.20 – Hvem er Novafos og hvad er vores opgave

ved Carsten Nystrup, Novafos

Kl. 19.20 til 19.45 – Fremtidens afløbsstrategi

ved Bettina Kreiberg, WSP

Kl. 19.45 til 20.00 – Processen herfra - Kommende spildevandsplan 

ved Lis Ravn, Rudersdal Kommune 

Kl. 20.00 til 20.15 – Pause 

Kl. 20.15 til 20.50 – Spørgsmål og debat 

Kl. 20.50 til 21.00 – Afrunding og tak for i dag 

Aftenens program



Vi har 94 overløb. I 2021 var der 
overløb 958 gange fra kloakken til 
vores vandmiljø

Overløb langs kysten giver dårlig 
badevandskvalitet 

Overløb fastholder den dårlige 
vandkvalitet i søer og vandløb

Fosfor ophobes i søerne og skal 
skylles ud med regnvand

Vi vil have et rent vandmiljø



Rudersdal skal være robust over for 
klimaforandringer i 2030 såvel som i 2050 og 

i videst muligt omfang sikre, at risici og 
konsekvenser heraf ikke forværres

Vi får mere nedbør i fremtiden

Kloakkerne er allerede i dag for små til at 
håndtere nutidens nedbør 

Kloakkerne er nedslidte og trænger til at 
blive renoveret 

Vi vil være robuste overfor klimaforandringer



Novafos har fra 2018-2021 undersøgt, 
hvordan de fælleskloakerede 
områder i Rudersdal Kommune kan 
fremtidssikres og overløb undgås 

I 2021 vedtog kommunalbestyrelsen, 
at Holte, Dronninggård og Øverød, 
skal separatkloakeres 

I oktober 2022 vedtog 
kommunalbestyrelsen, at strategien 
for alle øvrige fælleskloakerede 
områder i Rudersdal Kommune er 
separatkloakering

Separatkloakering er løsningen



Udgifterne til separatkloakering er store, også for den enkelte, men 
det vil være lige så dyrt at udbygge fællessystemet

I nogen områder er det endda billigere at separatkloakere end at 
udbygge fællessystemet 

En udbygning af fællessystemet vil betyde, at vi vil skulle 
transportere de stigende regnvandsmængder til renseanlæggene, 
hvilket er uhensigtsmæssigt og dyrt 

Udbygning af fællessystemet vil også betyde, at der skal etableres 
meget store bassiner over hele kommunen, og der vil fortsat 
forekomme overløb til søer og vandløb

Derfor bred politisk opbakning til den valgte strategi med 
separatkloakering

Separatkloakering er dyrt – men nødvendigt



Hvem er Novafos og hvad er vores opgave  

Ved Carsten Nystrup, direktør for Novafos



Novafos forsyningsområde

Novafos' forsyningsområde



Klik her for at tilføje Dato/sted

Klik her for at tilføje Navn/titel

Rudersdal Kommune

Fremtidig afløbsstrategi

Tirsdag 22. November 2022

Bettina Kreiberg, Projektchef, WSP
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Formålet med områdeplaner

”Rudersdal Kommune ønsker at fastholde 

og forbedre miljøtilstanden i kommunen. 

Vandkvaliteten og den biologiske 

mangfoldighed i søer og vandløb skal 

forbedres, og kommunen skal klimasikres, 

så den fortsat er robust over for de 

ændringer, vi er begyndt at se.”

Spildevandsplan 2017

Fremtidig afløbsstrategi



Prioritering af Novafos arbejde med områdeplaner

”Rudersdal Kommune og Rudersdal 

Forsyning (nu Novafos) har aftalt, at 

Rudersdal Forsyning i perioden 2017 –

2027 udarbejder områdeplaner for de 

prioriterede områder, udpeget af 

Rudersdal Kommune i forhold til indsatser 

for miljøet”

Spildevandsplan 2017

Fremtidig afløbsstrategi



Vandmiljø i dag





Hyppige overløb med spildevand belaster vandmiljøet

Vandmiljø i dag



Vandmiljø i dag



Vandmiljø i dag



Vandmiljø i dag



Afløbssystemet 
i dag



Status på afløbssystemet

Afløbssystemet i dag

Der bor mange flere mennesker i byområderne i Rudersdal Kommune, end da 

afløbssystemet blev anlagt. Samtidig har klimaforandringerne betydet hyppigere og 

kraftigere regn. Det sætter afløbssystemet under pres.

Afløbssystemet er ikke stort nok til mængden af 

regn og spildevand. En stor del af afløbs-

systemet er mere end 70 år gammelt. 

Når der ikke er plads i afløbssystemet, sker der 

overløb med blandet spildevand og regnvand. 

Overløb gennem mange år har ført til dårligt 

vandmiljø. 

Det giver også risiko for oversvømmelser af 

kældre, haver og veje med uhygiejnisk 

spildevand. 



Det offentlige 
afløbssystems alder

• Hovedparten af afløbssystemet er 

anlagt i 1920-1960'erne.

• Afløbsledninger holder i gennemsnit 70 

år.

Afløbssystemet i dag

Det offentlige afløbssystems alder



Fremtidens 
afløbssystem



Mål for fremtidens 
afløbssystem
Renere vandmiljø

• Rudersdal Kommune skal opfylde mål i statens 

vandområdeplaner om at forbedre vandmiljøet.

• Politikerne vedtog ‘Spildevandsplan 2017’ med 

fokus på at forbedre vandmiljøet i kommunen.

Færre oversvømmelser

• Afløbssystemet skal forberedes på fremtidens 

regnmængder, og borgere og vigtig offentlig 

infrastruktur skal sikres mod oversvømmelser. 

Robust afløbssystem

• Afløbssystemet skal renoveres og vedligeholdes, 

så det er klar til de næste 70-100 år.

Fremtidens afløbssystem



Fire typer afløbssystemer er undersøgt

Opgradering af 
fællessystem
Opgradering af eksiste-
rende regnvands- og 
fællessystemer.

Vejseparering
Afkobling af veje fra fælles-
system til regnvandssystem 
og dimensionering af regn-
vandsystem til vejvand.
Fællessystemet opgraderes.

Delvis separering
Afkobling af veje og nød-
vendigt overfladeareal fra 
fællessystem (for at fælles-
systemet ikke skal øges) til 
regnvandssystemet, som 
dimensioneres til den 
afkoblede mængde.

Separatkloakering
Separering af regnvand og 
spildevand i hvert system. 
Det eksisterende fælles-
system genbruges som 
udgangspunkt til spilde-
vand. Etablering af nyt 
regnvandssystem.

Fremtidens afløbssystem



Fravalg af to typer afløbssystemer

Det anbefales, at der ikke arbejdes videre med 
afløbsstrategien ‘delvis separering’, fordi:

• Der vil stadig være risiko for overløb af blandet 
spildevand og regnvand til vandområderne.

• Det vil være i strid med princippet om at stille 
borgerne lige. 

Det anbefales, at der ikke arbejdes videre med 
afløbsstrategien ‘vejseparering’, fordi:

• Det vil ikke løse behov for at nedbringe overløb
• Det er en økonomisk dyr løsning, da der både skal 

etableres et separatsystem til regnvand fra 
vejene, og det eksisterende fællessystem skal 
opgraderes. Det skyldes, at regnvand fra 
vejarealer kun udgør 30 % af det vand der 
belaster fællessystemet. 

Fremtidens afløbssystem



Vurderingskriterier

Væsentlige kriterier

• Praktisk gennemførlighed

• Forbedring af vandmiljø i søer, vandløb 

og Øresund

Andre kriterier

• Sundhed og hygiejniske forhold

• Involvering af borgere

• Skybrudssikring

• Mindre ressourceforbrug ved transport 

af vand 

til renseanlæg



Økonomisk analyse

Fremtidig afløbsstrategi

Alle tal er angivet i mio. kr.

Drift, vedligehold, rensning og transport over 100 år diskonteret

Antallet af bygningsskader er stort set de samme ved de to løsningsforslag. Omkostningerne 

er forskellige afhængig af vandområde. Der er skrappere krav til overløb til vandløb og Øresund, 

hvilket betyder større, dyre forsinkelsesbassiner på fællessystemet.

Opgradering af eksisterende 
system Separatkloakering

Holte 401 361

Dronninggård 588 549

Øverød 508 491

Dumpedalen 260 265

Birkerød 1.751 1.683 

Bistrup 660 692 

Brådebæk 114 94 

Vedbæk NV 1.494 1.081 

Vedbæk SV 250 232 

Vedbæk Ø 762 411 

Rundforbi 667 474 

Nærum 873 637 

Søllerød 521 394 

Samlet 8.849 7.363 



Separatkloakering er 
eneste mulige løsning
Klimatilpasning, hygiejne og vandmiljø

• Fuld nedlæggelse af overløb 

• Ingen oversvømmelse af kældre fra 

afløbssystemet

• Ingen uhygiejnisk vand på terræn og i søerne

• Større gennemstrømning af søerne, udskylning af 

fosfor og på sigt renere vand.

• Giver mulighed for grønne løsninger

Økonomi

• Økonomien i renovering af fællessystem og 

etablering af separatsystem er ens.

• Borgerne får en udgift til at adskille spildevand 

og regnvand på egen grund.

Praktiske forhold

• Åbne bassiner kræver plads på overfladen

Fremtidig afløbsstrategi



Hvem har udarbejdet
områdeplanerne?

• Områdeplanerne for 

Holte, Dronninggård og Øverød samt 

Dumpedalen er udarbejdet i 

samarbejde mellem forvaltning, Novafos 

og konsulenterne Birgit Paludan og LNH 

Water.

• Cowi og Krüger har udarbejdet 

områdeplaner for Rudersdal øst og vest.

• Rambøll har løbende sparret om arbejdet. 

Envidan har udført 

kvalitetssikring undervejs og WSP har 

kvalitetssikret områdeplanerne 

efterfølgende.

• Rambøll har udarbejdet miljøvurdering af

områdeplanerne.

Afløbssystemet i dag

Novafos og Rudersdal Kommune har i 

samarbejde udarbejdet 

forudsætninger og rammer 

for områdeplanerne.



Hvordan er områdeplanene 
udarbejdet?
• Områdeplanerne er udarbejdet med 

udgangspunkt i Spildevandskomitéens 

anbefalinger. Vi har brugt anbefalede metoder 

til at:

• Kortlægge afløbssystemets tilstand

• Vurdere afløbsstrategier i forhold til at 

overholde serviceniveauer og miljømål

• Sammenligne økonomi i de 

forskellige afløbsstrategier.

• Vi har blandt andet:

• Benyttet tv-inspektion af afløbssystemet og IT-

modeller for at få viden om pladsen 

i systemerne.

• Taget højde for klimaforandringer 

i form af længerevarende og kraftigere 

regn.

Afløbssystemet i dag

Vi har blandt andet udarbejdet

oversvømmelseskort, værdikort,

måleprogrammer, cost-benefit-

analyser af strategier 

og miljøvurderinger.



Kom 'bag om områdeplanerne'
onsdag den 7.12. kl. 17-19 hos Novafos

• Kom og nørd igennem og kig ind i 

maskinrummet.

• Udfordr fagfolkene bag vores analyser og 

modeller.

• Læs mere og meld dig til på 

www.rudersdal.dk/klimatilpasning-af-

kloakkerne.

http://www.rudersdal.dk/klimatilpasning-af-kloakkerne


Indsatser mod overløb





Sammenhænge i
afløbssystemet

Overløb i Rudersdal kommune

• Oplande der bidrager 

direkte eller indirekte på 
de 9 udvalgte overløb



Sammenhænge i 
afløbssystemet

Overløb til Furesøen v. Gl. Dronninggård Renseanlæg (UA15000)

• Overløbet påvirkes direkte og indirekte af flere 

deloplande fra Rudegård i nord og hele vejen til 

Dronninggård i syd.

• Ved at håndtere overløb til Dumpedalsrenden v. 

Rudegård vil overløbsmængden til Furesøen 

reduceres væsentligt, fordi vi fjerner ca. ¼ af det 

areal, der bidrager med regn til afløbssystemet.

• Når vi separatkloakere ‘øverst’ i afløbssystemet 

påvirker vi overløb hele vejen ned gennem 

systemet. Procenttal på kortet viser, hvor meget 

af overløbene vi fjerner.



Proces og rollefordeling 



Overordnet tids- og  

rækkefølgeplan 

klar 2023

• Tidshorisont: 30 år

• Prioritering ud fra : 

• Hurtigst mulig effekt på 

vandmiljøet. 

• Reducere kritiske 

overløb og leve op til 

indsatser i 

vandområdeplaner.  

• Hvad der praktisk kan 

lade sig gøre.

• Koordinering med 

andre projekter. 



Vi skal finde et 

økonomisk optimalt 

forhold mellem drift 

og investeringer

Klimaforandringer 

Bæredygtighed
skal ses i helhedsperspektiv
- der er mange aspekter, Novafos skal tage hensyn til

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Sociale aspekter

Klima 
og miljø Økonomi

Rent drikkevand bidrager til 

• Menneskers sundhed (reduceret spredning af 

sygdomme) Vi skal kunne 

levere de aftalte 

services til vores 

ejerkommuner 

og overholde 

de økonomiske 

rammer

Sociale klausuler i 

kontrakter med 

leverandører 

Miljøfremmede stoffer 

i spildevand (mikroplast, 

bakterier, vira, tungmetaller, 

medicinrester, pesticider mv)

Sikkerhed på 

arbejdspladsen

Ressourcer (effektivt udnyttelse, 

genbrug, cirkulær økonomi)

Biodiversitet

Øvrige miljøeffekter

Miljøfremmede 

stoffer i grundvand

Næringsstofbelastning, 

vandløb, søer og havet

(kvælstof og fosfor)

Fosfor

Biogas

Energiforbrug og energiproduktion

Materialeforbrug

Affald (genbrug som ressourcer)

Håndtering og rensning af regnvand og spildevand 

bidrager til

• Menneskers sundhed (reduceret spredning af 

sygdomme)

• Vandkvalitet (reduceret udledning af 

næringsstoffer til vandløb, søer og havet)

Menneskers sundhed

Klimatilpasning af afløbssystemer bidrager til

• Menneskers sundhed (reduceret spredning af 

sygdomme)

• Vandkvalitet (reduceret udledning af 

næringsstoffer til vandløb, søer og havet)

• Samfundsøkonomi (reduktion af skader)

Lugt

Støj
Arbejdsmiljø



Metode: 
Livscyklusvurdering (LCA)

Alle processer skal med ”fra vugge til grav”, dvs. fra 
udvinding af råstoffer, bearbejdning og produktion af 
materialer, fremstilling af produkter, brug i hele levetiden 
inklusiv vedligeholdelse og reparationer, bortskaffelse, 
genbrug og affaldshåndtering

For alle processer medregnes forbrug af energi og 
ressourcer, udledninger af drivhusgasser, udledninger af 
stoffer til luft og vand og affaldsmængder

Det omregnes til klima-aftryk, miljøpåvirkninger og forbrug 
af ressourcer

Klima- og miljøpåvirkninger fra anlægsprojekter

Udvinding af råstoffer

Transport mellem 

alle led i kæden

Bearbejdning af råstoffer

Brug

Oparbejdning/genbrug 

Bortskaffelse

Fremstilling af produkter

Produktion af materialer

Anlægsarbejde



Eksempel på forskellige 
løsninger til forsinkelse af 
regnvand

• Klimaaftryk: Løsningen med et åbent regnvandsbassin 
har det laveste klima-aftryk. Der er ikke signifikant forskel 
på klima-aftrykket fra en bassinledning og 
regnvandskassetter

• Forbrug af mineralske ressourcer: Den ‘traditionelle 
løsning’ med en bassinledning har det største forbrug af 
mineralske ressourcer. Det skyldes primært forbruget af 
sand, kalk og sten til produktion af cement og beton

• Forbrug af fossile ressourcer: Systemet med 
regnvandskassetter af plast bruger de største mængder 
fossile ressourcer, da plast fremstilles af råolie og 
naturgas

Klima- og miljøpåvirkninger fra anlægsprojekter
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Der er væsentlige usikkerheder på resultaterne. Resultaterne er baseret på en 

screening, og anlægsprojekter er endnu ikke gennemført. Vi er i gang med at 

indsamle data vedrørende drift og vedligeholdelse



Novafos kan reducere 
klimaaftryk og forbrug af 
ressourcer ved at

Samarbejde er en forudsætning for bæredygtighed i planlægning

• Genbruge de eksisterende afløbssystemer i videst 
muligt omfang

• Anlægge åbne bassiner til regnvand i stedet for 
betonbassiner under jorden

• Lade regnvandet løbe i grønne vandveje i stedet for 
rør under jorden

• Tænke i fleksible løsninger, der kan udbygges over tid

• Indgå i samarbejder om at reducere regnvand ved 
kilden

• Planlægge jordhåndtering og genindbygge jord

De fleste af disse tiltag kræver tæt 

samarbejde med kommunen om 

bl.a. allokering af tilstrækkelige 

arealer de rigtige steder.

Det kræver også, at det kan gøres 

omkostningseffektivt







Vi skal separatkloakere 
bæredygtigt

• Hvis analyser viser, at ledningen i vejen kan 

genbruges til spildevandsledning, betyder det:

• Grundejere kan bruge deres eksisterende 

ledning til spildevand og skal 

afkoble regnvandet fra ledningen.

• Der er forskellige måder at afkoble 

regnvandet fra ledningen.

Afløbssystemet i dag

Forudsætninger for at genbruge ledning til 
spildevand:
• Ledningen skal ligge med tilstrækkeligt fald for 

at være selvrensende.
• Ledningen kan evt. strømpefores for at forlænge 

levetid og forbedre afledning, hvis faldet på 
ledningen er begrænset.



Vi skal separatkloakere 
bæredygtigt

• Hvis analyserne viser at ledningen i 

vejen kan genbruges til regnvandsledning, 

betyder det:

• Grundejere kan bruge deres eksisterende 

ledning til enten regn- eller spildevand, frem til 
skelbrønd.

• Forudsætning for at genbruge ledning 

til regnvand:

• Grundejer skal etablere en 

ny spildevandsledning frem til en ny skelbrønd.

Afløbssystemet i dag

Forudsætninger for at genbruge ledning til 
spildevand:
• Ledningen skal ligge med tilstrækkeligt fald for 

at være selvrensende.
• Ledningen kan evt. strømpefores for at forlænge 

levetid og forbedre afledning, hvis faldet på 
ledningen er begrænset.



Forskellige måder at 
separatkloakere

1. I ledning: Der anlægges en ny regnvandsledning 
på egen grund frem til en ny skelbrønd.

2. I åbne render: Der anlægges en rende i terræn 
på egen grund frem til en ny skelbrønd.

3. Nedsivning til dræn: Der anlægges et 
bed/lavning i terræn med dræn der kobles til en ny 

skelbrønd.

1

2

3



Eksempler på hvordan regnvand kan afledes på 
overfladen

Regnvand fra tage og befæstede arealer kan afledes på overfladen via åbne render og til en ny skelbrønd



Separatkloakering af de fælleskloakerede områder i 
Rudersdal skal gennemføres over 30 år. For at komme i 
mål med opgaven, skal der separatkloakeres/graves i 
et område svarende til 75 ha/år. 

Årlig separatkloakering samlet på et område



Separatkloakering af de fælleskloakerede områder i 
Rudersdal vil ikke ske samlet. Indsatserne vil blive 
fordelt i forhold til forskellige kriterier. De 75 ha/år der 
skal separeres vil derfor efter al sandsynlighed blive 
fordelt på 5 områder. 

Årlig separatkloakering fordelt på fem områder





Fjernvarmeledninger og afløbsledninger kan ikke placeres for tæt på hinanden: 

• Fjernvarme og afløb kan ikke placeres over/under hinanden, men skal placeres ved siden af hinanden med god afstand 
– helst i hver sin side af vejen.   

• Det skyldes bl.a., at fjernvarme i drift ikke kan tåle at blive frigravet langs ledningen på særligt lang stræk, og at der er
risiko for, at ledningerne sætter sig, hvis der graves for tæt på dem. 

• Derfor vil udgravningen komme til at fylde det meste af vejen, som skal spærres helt af. Det giver udfordringer med 
pladsen, og vi kan ikke komme til for hinanden.   

Pladsproblemer under anlægsarbejdet: 

• Vi vil være i vejen for hinanden og for beboere og borgere, fordi det vil være svært at få plads til både gravemaskiner 
og lastbiler og til beboerkørsel og adgang til ejendomme. 

Fjernvarme og afløb har meget forskellig arbejdstakt:

• Fjernvarmen arbejder med lange åbne stræk, hvor rør svejses sammen og efterfølgende røntgenundersøge, før 
udgravningen lukkes til. 

• Afløb arbejder normalt med korte åbne træk med et ”gravekasse-tog”, hvor udgravningen løbende lukkes til. 

Vanskeligt at placere ansvar ved samgravning, hvis der sker sætningsskader på ejendomme.

Proces og rollefordeling

Udfordringer ved samgravning med 

fjernvarmen



Hvad sker der efter valg af afløbsstrategi?

Spildevandsplan
• Serviceniveau
• Anlægsstrategi
• Arealreservation

Investeringsstrategi 
og anlægstakt
• Låntagning?
• Driftsudgifter og 

spildevandstakst

Samarbejde og dialog
• Kommune
• Forsyning
• Borger

Beslutningsgrundlag



Fra politisk beslutning til nyt afløbssystem 

Politisk og administrativ proces

Beslutte afløbsstrategi

Spildevandsplan og høring

Ansøge om midler 

til planlægning 

Planlægning

(4 år før separering)

Vi indhenter viden og 
undersøger muligheder 

Projektering

(2 år før separering)

Vi tegner og regner 
løsninger 

Anlægsarbejde

(2 år med separering)

Vi bygger bassiner og 
separatkloakerer veje

Proces og rollefordeling 

Novafos’ proces for hvert enkelt 

område



Rollefordeling

• Udarbejder områdeplaner og anbefaler 

afløbsstrategi.

• Udarbejder overordnet tids- og 

rækkefølgeplan.  

• Søger om midler til at planlægge konkrete 

projekter. 

• Planlægger, projekterer og 

separatkloakerer kommunen i etaper. 

• Ansøger om udledningstilladelser.  

• Politikere beslutter afløbsstrategi

• Forvaltning udarbejder spildevandsplan og 

sender i høring

• Politikere vedtager spildevandsplan

• Forvaltning behandler Novafos’

ansøgninger om udledningstilladelser til 

konkrete projekter i separatkloakeringen.

Proces og rollefordeling 



Processen herfra – Ny spildevandsplan  
Ved Lis Ravn, afdelingschef for Klima, Natur og Miljø, Teknik og Miljø, 

Rudersdal Kommune



Hvilke områder skal separatkloakeres?



Tids og rækkefølge for separering

Kommunen skal nu som 
spildevandsmyndighed udarbejde en  
ny spildevandsplan, der er baseret på 
den nye strategi.

Der er i 2021 taget beslutning om at 
separere regnvand og spildevand i 
Holte, Dronninggård og Øverød i 
perioden 2022 -2040.

En samlet tids- og rækkefølgeplan for 
hele kommunen skal udarbejdes i 2023 
og derefter indarbejdes i en ny 
spildevandsplan. 



Betydning for grundejerne

Grundejer er forpligtet til at omlægge 
eller afkoble regnvand fra egen kloak 
til en separat kloak og tilslutte sig 
Novafos’ rør, når de er etablerede. 

Adskillelsen af regnvand og spildevand 
kommer til at foregå over de næste 
30 år i alle områder, der i dag er 
fællekloakeret – dvs. hvor regnvand 
og spildevand løber i de samme rør. 

Udgangspunktet er at regnvand skal 
adskilles fra spildevand – der er flere 
måder at gøre det på.



Finansiering af separatkloakering

Separering af de offentlige kloakker 
betales over spildevandstaksterne af 
alle tilsluttede i Rudersdal Kommune.

Grundejere skal selv finansiere 
separering af regnvand og spildevand 
på egen grund.

Rudersdal Kommune og Novafos må 
ikke udføre eller betale for arbejde på 
privat grund.

Alle grundejere får minimum 5 års 
frist for tilslutning. 



Finansiering af separatkloakering

Overslag på 60.000 kr. inkl. moms for 
en gennemsnitlig villa, udgiften 
inkluderer gravearbejde, rørarbejde 
og retablering men inkluderer ikke 
udgifter til nye belægninger e.l.

Der kan gives lån til pensionister til 
kloakudgifter efter samme regler for 
indefrysning af ejendomsskat.

Hvor forholdene er teknisk 
vanskelige, vil der i processen blive 
taget stilling til, om hele eller dele 
af en ejendom kan fritages.



Nybyggeri og ombygninger  

Hvis det er muligt, så anbefaler vi, at 
du venter med at planlægge 
separatkloakeringen til Novafos er i 
gang med planlægningen af 
separatkloakeringen i dit område. Du 
vil få besked 5 år før separering skal 
være gennemført.

Kontakt Novafos eller Rudersdal 
Kommune, hvis du alligevel skal bygge 
til eller bygge om på din grund og vil 
foretage separeringen ved samme 
lejlighed.



Nedsivning og lokal afledning af regnvand

Du kan stadig bruge regnvand til 
vanding, etablering af regnvandsbede, 
eller nedsive på egen grund, men du kan 
ikke længere træde ud af 
kloakfællesskabet.   

Hvis du ønsker at nedsive eller etablere 
faskiner, skal du søge kommunen om 
tilladelse.

Vær opmærksom på, at 
nedsivningsanlæg skal vedligeholdes 
løbende.

Hvis du allerede har et anlæg, kan vi 
ikke på nuværende tidspunkt sige om det 
er tilstrækkeligt ift. kravet om 
adskillelse af regnvand og spildevand.



Kloaktegninger og tilladelser

Hvis du er tvivl om hvordan dit 
kloaksystem ser ud så kan du finde 
tegninger i byggesagsarkivet 
www.filarkiv.dk.
Vent med at henvende dig om ældre 
anlæg, til du har modtaget brev om, at 
der er 5 år til, at din ejendom skal 
være separeret. 
Ingen tegninger? Kontakt autoriseret 
kloakmester, som kan hjælpe med 
kortlægning af kloakkerne på din 
ejendom.

http://www.filarkiv.dk/


Hvor kan du følge med 

Følg med på kommunens hjemmeside 
www.rudersdal.dk/klimatilpasning-af-kloakkerne

Følg med på Novafos’ hjemmeside 
www.novafos.dk/regnvand/klimatilpasning-afloebssystemet-
rudersdal-kommune

Følgegruppe for separatkloakering er åben for alle interesserede 
borgere og grundejerforeningsrepræsentanter. Der afholdes virtuelle 
møder 2-3 gange om året.  

I forbindelse med kommende høringer af spildevandsplan, vil der 
blive afholdt borgermøder

Hvis du vil vide mere om de tekniske, økonomiske og miljømæssige 
analyser, der ligger bag strategien – kom til møde d. 7.12 fra kl. 17-
19 hos Novafos.

http://www.rudersdal.dk/klimatilpasning-af-kloakkerne
https://novafos.dk/regnvand/klimatilpasning-afloebssystemet-rudersdal-kommune


PAUSE



Spørgsmål og debat 



Afrunding og tak for i aften 

Ved Court Møller, Formand for Klima og Miljøudvalget
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