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Orientering til husejere i Hammerum og Gjellerup 
 
Vi skriver til dig, fordi kloakkerne i dit område skal separeres. Det vil sige, at de 
skal skilles ad, så der bliver en regnvandsledning og en spildevandsledning.  
 

Som grundejer har du ansvaret for at adskille kloakken inde på din grund. Men 
der er ingen grund til panik. Byrådet har nemlig besluttet, at du skal have be-
sked, fem år før din kloak skal separeres, så du kan nå at spare op til arbejdet. 
Derfor får du dette brev.  
 
Fristen for at adskille kloakken på din grund bliver tidligst den 31.12. 2023. Vi 
skriver til dig igen om nogle år, hvor vi sender et såkaldt varsel om påbud og 
derefter et påbud om separering af kloak. I disse breve vil den endelig frist for 
adskillelse af kloakken fremgå. 
 

Når kloakken er adskilt, er dit hus bedre sikret mod rotter og oversvømmelser, 
og det vil typisk også være lettere at sælge.  
 
 
 
 
 
Hvad koster det? 
Du skal selv betale for det arbejde, der skal laves inde på din grund. En autori-
seret kloakmester kan give dig en pris på, hvad det cirka vil koste. Kloakadskil-
lelsen ude i vejen og frem til dit skel sørger Herning Vand A/S for. Hvis du har 
nået folkepensionsalderen, modtager sociale pensioner eller er på efterløn, er 
det muligt, at vi kan yde dig et lån. Se www.herning.dk/kloak 
 
Hvornår graver Herning Vand ude i vejen? 
Herning Vand kan lave arbejdet med at adskille kloakken i vejen enten før eller 
efter, at kloakkerne på de private grunde er adskilt. Det er praktiske og tekni-
ske grunde der afgør, hvad der er den bedste løsning i hvert enkelt projekt. Har 
du allerede fået separeret din kloak, når Herning Vand graver i vejen, sørger 
de for at samle dine adskilte kloakledninger op. 
 
Er der andre løsninger? 
Hvis din grund er egnet til nedsivning, kan du evt. nedsive regnvandet på din 
egen grund. Det skal du søge om. Ansøgningsskema og mere info finder du 
på: www.herning.dk/kloak og www.herningvand.dk/nedsivning. 
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