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I forbindelse med at mange haveforeninger er færdig kloakerede, er der rejst 

et spørgsmål om drift og vedligeholdelse af kloaknettet. Endvidere er der 

spurgt ind til fordeling, når flere deler en stikledning. 

 

De generelle regler: 

I forbindelse med forhandlingen af kloakeringen, er der i henhold til aftalen 

pkt. 4.5 aftalt følgende: 

 

• Aarhus Kommune har ansvaret for drift og vedligehold af kloakken i 

færdigkloakerede haveforeninger. 

• Alle udgifter til drift og vedligehold påhviler dog den enkelte havefor-

ening. 

 

Hvad betyder det i praksis: 

 

• I tilfælde af at kloakken er tilstoppet og der er behov for spuling til-

kaldes kloakservice 

 

• Hvis problemet ligger fra rensebrønden og ind til installation 

i huset, så skal den enkelte havelejer selv få tilsendt regnin-

gen til egen adresse og selv betale direkte til kloakservicefir-

maet. 

• Hvis problemet ligger fra rensebrønden og ud til eller i ho-

vedledningen, skal kloakservice sende regningen til Aarhus 

Kommune, som så viderefakturerer haveforeningen.  

• Hvis der bestilles kloakservice til at komme udenfor normal 

arbejdstid, skal havelejeren selv betale, hvor kloakservice 

sender fakturaen direkte til havelejer. 

 

Aarhus Kommune har indgået en aftale med FKSSlamson A/S, som kan 

kontaktes på tlf. 8644 8866. Når I kontakter firmaet, skal I anføre, at det ved-

rører aftale mellem Aarhus Kommune og kolonihaverne.  

 

Fakturaen fremsendes til Aarhus Kommune. 1 gang om året viderefakturerer 

Aarhus Kommune de respektive haveforeninger.  

Der er 5 års garanti på kloaknettet. Vi har en gang oplevet en fejl på en led-

ning, som er blevet udbedret uden beregning. 

 

 

Drift og vedligehold af kloakker i færdigkloakerede 
kolonihaver samt problemstilling: Havelod, hvor 
dele af stikledning passerer gennem andet haved-
lod og havelod, hvor stikledning deles. 
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Hvis der opstår andre problemer med kloakken, skal I kontakte Aarhus Kom-

mune ved Henning Skaarup pr. mail heska@aarhus.dk. Ligesom oven for vi-

derefaktureres evt. udgifter til løsning af problemerne den respektive have-

forening. 

For havelod, hvor dele af stikledningen passerer gennem andet havelod (fi-

gur 1) ligger det fast, at alle omkostninger påhviler lod B. Hvis der opstår 

problemer med stikledningen på lod A, som kræver opgravning/spuling, på-

hviler alle omkostninger inklusive reetablering af areal lod B. 

 
 

For havelod, hvor stikledning deles (se figur 2) fordeles omkostningerne i 

henhold til skitse. Område 1= omkostninger deles mellem lod C og Lod D. 

Område 2= omkostninger betales af lod C. Område 3= Omkostninger beta-

les af lod D.   

 
Aftalen dækker følgende haveforeninger. 

Haveforeningen Engvang 

Haveforeningen Rugholm 

Haveforeningen Sølyst 

Haveforeningen 1941 

Haveforeningen 1934 

Haveforeningen Mosevang 

Haveforeningen 1940 

Haveforeningen Vesterled 

Haveforeningen Bakkevang 

Haveforeningen Lunden 

Haveforeningen Solvangen 

Haveforeningen Frydenlund 

Haveforeningen Oldjorden 
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Haveforeningen Oldhøjen 

Haveforeningen Norringholm 

Haveforeningen Charlottehøj  

Haveforeningen Trillegården  

Haveforeningen Skovlunden 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Skaarup 


