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Tilslutning af egen have til ny kloak og 
vandforsyning – spørgsmål & svar 
 

Gottlieb (entreprenøren) er færdig med at etablere af nye vandledninger og spildevandskloakering 

rundt i foreningen. I hver have – ca. 1 meter inde på haveloddet – er nedsat to brønde: Én for 

brugsvand og én for spildevand. Nu skal spildevand fra alle haver lovliggøres ved at hvert medlem får 

sluttet spildevandsafløb fra havehuset til spildevandsbrønden. I samme forbindelse skal vandhane(r) 

i hus/have sluttes til den nye vandforsyning.  

Her har vi samlet svar på de mest nærliggende spørgsmål vedrørende tilslutning af egen have til 

foreningens nye kloak og vandforsyning. 

Hvem udfører tilslutningen af min have? 
Hvert medlem er ansvarlig for at få udført kloaktilslutning på eget havelod inden den angivne frist. 

Tilslutning skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Indtil 6. maj 2021 må hverken medlemmer eller eksterne personer færdes i foreningen på hverdage 

mellem kl. 6 og 18, fordi Gottlieb fortsat arbejder med anlæg af Festpladsen o.a. Kloakmestre må 

derfor IKKE kaldes ud for besigtigelse af have og tilbudsgivning før 7. maj.  

Er der tekniske krav til kloaktilslutningen? 
Kloaktilslutningen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, det skal 

sikres, at installationen er i forsvarlig stand og endelig skal funktionen af installationen afprøves. Den 

autoriserede kloakmester er garant for dette. 

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside findes en liste over autoriserede kloakmestre: 

https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister 

Hvornår kan kloaktilslutningen påbegyndes? 
Tilslutning af egen have kan påbegyndes, efter Gottlieb og rådg. ingeniør MOE afleverer 

kloakeringsarbejdet til foreningen 6. maj 2021, men da Gottlieb fortsat arbejder i foreningen indtil 

31. maj 2021, vil det være praktisk, at din kloakmester venter med sit arbejde til efter denne dato. 

Følg med i eventuelle ændringer på hjemmesiden og nyhedsbrevet. 

Hvornår skal kloaktilslutningen være udført? 
Tilslutning af egen have skal være udført og dokumenteret senest 30. september 2022. Der er altså 

lidt mere end et år til at gennemføre tilslutningen. 

Hvor dybt ligger min brønd? 
Kloakmesteren skal kende brønddybden for at gennemføre kloakprojektet i din have. Brøndens 

dybde fremgår af projekttegningen i vinduet ved Fælleshusets indgang: Ved din have er to tal, der 

skal trækkes fra hinanden. 

https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister?search=&forretningsomr=Kloakmestervirksomhed
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Skal kloaktilslutningen dokumenteres? 
Ja, der er følgende krav til arbejdet i din have: Den autoriserede kloakmesteren skal udfærdige en 

formular - "Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester" – som skal stemples med 

kloakmesterens autorisationsnummer og CVR-nummer. Haveforeningens navn, havenummer og 

medlemsnavn skal fremgå af både erklæring/færdigmelding og faktura. 

Kopi af erklæring/færdigmelding, en tegning af det udførte projekt fra kloak- og vandbrønd til huset 

samt kvittering for betalt udført arbejde (faktura) skal afleveres i kontorets åbningstid eller sendes 

pr. e-mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller senest 30. september 2022. 

Hvad koster det at få tilsluttet egen have? 
Det vil være meget individuelt og bl.a. afhænge af, hvor mange meter rør, der skal lægges, 

forholdene for gravearbejdet, forholdene for tilslutning ved huset etc. Det kan også være muligt selv 

at udføre gravearbejdet, hvorimod rørlægning, tilslutning osv. skal udføres af autoriseret 

kloakmester. 

På foreningens hjemmeside informeres om modtagne tilbud fra kloakmestre, men derudover yder 

foreningen ikke yderligere hjælp til tilslutningsarbejdet i de enkelte haver. 

Foreningen opfordrer til at flere medlemmer (fx naboer) indgår aftale med samme kloakmester om 

at udføre flere installationer samtidigt. På den måde kan der måske opnås mængderabat – og 

tidsrummet med ekstra trafik og støj fra arbejdet mindskes lidt til glæde for alle. 

Vil kloaktilslutningen indgå i havens salgsvurdering? 
Ja, arbejde vedr. kloakering udført i egen have vil fremover indgå i kolonihaveforbundets 

vurderingsregler. Dette er imidlertid kun muligt, hvis der foreligger hele den ovenfor nævnte 

dokumentation. 

Hvordan afregnes vandforbrug fremover? 
Der opsættes individuelle forbrugsmålere i vandbrøndene, så vandafregning fremover baseres på 

det individuelle forbrug plus en andel af kollektivt forbrug. Målerne er forsinket og vil ikke være 

monteret inden 6. maj 2021. Indtil de er monteret, hæfter vi solidarisk for vandet (som hidtil). 

Hvilke regler er der for kørsel på de nye veje? 
Kloakmestres kørsel med nødvendigt udstyr er tilladt fra 7. maj frem til 30. september 2022. 

Af hensyn til personsikkerhed, støjgener og vejslidtage skal der køres hensynsfuldt i foreningen, 

maks. 15 km/t. Vær opmærksom på gældende ordensregler mht. færdsel og brug af støjende 

arbejdsredskaber. 
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