
Fællesprivate spildevandsanlæg 
I områder med fællesprivate spildevandsanlæg ejer, driver 
og vedligeholder grundejerne i fællesskab hovedkloakken 
og stikledningerne. Er du i tvivl om hvorvidt dit område er 
et fællesprivat anlæg, kan du spørge Hørsholm Kommune 
eller Hørsholm Vand ApS. 
 
Hvis du vil vide mere 
Hvis du vil vide mere om kommunens kloaksystemer, kan 
du finde informationen på: 
 
 
Hørsholm Kommunes hjemmeside  
www.horsholm.dk/kloak  
Her kan du finde regler, råd og andre foldere om, hvordan 
du sikrer din kloak og kommer af med regnvandet. 
 
Hørsholm Vand www.horsholmvand.dk  
Her kan du finde mere information, bl.a. om hvad reglerne 
er og hvad du gør, når skaden er sket. 
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Hvem ejer kloakken? 
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Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger 
samt stikledninger til de enkelte ejendomme. Ansvaret for 
kloakforsyningen i Hørsholm Kommune ligger hos Hørsholm 
Vand ApS. 
 
Hørsholm Vand ejer hovedkloaksystemet og har ansvaret 
for at vedligeholde det. Hørsholm Vand 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. 
 
Det er Hørsholm Vands opgave at sørge for en effektiv og 
velfungerende afledning af spildevand fra dit hus. Hørsholm 
Vands ansvar gælder fra stueplan/terræn. Det er dit ansvar 
at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. 
 
 
Hvor går grænsen 
På næste side kan du se en række eksempler på, hvordan 
skillelinjen i praksis ligger mellem dit ansvar og Hørsholm 
Vands ansvar. 
 
Hvis du bliver opmærksom på problemer i den offentlige del 
af kloaksystemet, skal du kontakte Hørsholm Vand ApS på 
telefon 45 16 23 10. 
 
Hvis problemet ligger i din private del af kloaksystemet, 
skal du selv kontakte et spulefirma eller en autoriseret 
kloakmester. 

Din ejendom ligger i skel 
.. og hele dit afløbssystem ligger 
inden for skel.  
 
Hørsholm Vand har ansvaret for 
stikledningen frem til skel. Du 
har ansvaret for alle 
kloakledninger inden for skel.  
 
 
 
 
 
Din ejendom ligger i skel 
.. men noget af din kloak ligger 
uden for skel. Det kan være en 
rensebrønd, et grenrør eller en 
tagnedløbsbrønd.  
 
Hørsholm Vand har ansvaret for 
stikledningen frem til det første 
grenrør/brønd før 
hovedledningen. 
 
 
 
Din ejendom ligger ikke i skel 
..men du har en skelbrønd eller 
en rensebrønd tæt på skel. 
 
Hørsholm Vand har ansvaret for 
stikledningen frem til skel. Du 
har ansvaret for alle 
kloakledninger inden for skel 
inkl. alle rensebrøndene.  


