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Information til borgerne om kloak 
 
Inge Faldager og Maria Burup Dahl, Teknologisk Institut 
 
Teknologisk Institut har sammen med 24 kommuner/forsyninger, brancheorganisationer samt 
Forsikring og Pension lavet en række foldere, der kan bruges, når borgere skal informeres om kloak, 
drift og LAR. 
 
Baggrunden for projektet har været, at mange kommuner og forsyninger har brug for noget 
informationsmateriale, der er opdateret med nyeste viden og lovkrav. Materialet skal være klar til at 
udlevere til borgerne eller bruge på informationsmøder og målrettede kampagner mm., når 
borgerne skal informeres om hvordan de fx kan håndtere regnvand i deres egen have, hvem der har 
ansvaret for at vedligeholde kloakkerne, hvordan man kan beskytte sin bolig mod skybrud og meget 
mere. I fællesskab er man blevet enige om en række foldere, som nu ligger tilgængelige på 
Teknologisk Instituts hjemmeside her: www.teknologisk.dk/40469. 
 
Ideen er at folderne kan hentes direkte ned og anvendes på fx en kommunes hjemmeside. Man kan 
også hente dem ned og sætte kommunens logo på og tilføje informationer, som er vigtige for den 
enkelte organisation. 
 
Ud over folderne er der også på hjemmesiden lagt link til forskelligt materiale, som er udarbejdet af 
de involverede deltagere, og som de stiller til rådighed for andre, der kan bruge det. 
 
Materialet på hjemmesiden er frit tilgængeligt for alle, også de, der ikke har deltaget i projektet. 
Kloakmestre og anlægsgartnere kan fx anvende folderen om Regnvand i haven, hvis de gerne vil 
hjælpe private med at lave spændende haver, hvor regnvandet kan nedsives. 
 

• Afløbskoefficienter 

• Afstandskrav ved nedsivning af regnvand 

• Bassiner i baggårde 

• Beredskab ved skybrud 

• Der er mere end en løsning (LAR) 

• Forundersøgelser 

• Hvem ejer kloakken 

• Hvem har ansvaret for kloakken 

• Klimaparkeringspladsen 

• Kloakvand i kælderen 

• Regnvand i haven 

• Skybrudssikring af din bygning 

• Sådan fungerer din kloak 

• Vedligeholdelse af private kloakker 

 

De udarbejdede foldere, der ligger på Teknologisk Instituts hjemmeside 

 

http://www.teknologisk.dk/40469
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Parter i projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Eksempler på nogle af de udarbejdede foldere 


