
Betingelser for tilslutning til spildevandsanlæg på Fanø

Punkt 1 Ansøgning om tilslutning skal stilles til Fanø Vand A/S før tilslutning foretages. 
Ansøgningsskema kan findes på www.fanoevand.dk – spildevand – tilslutning til kloak. 
Fanø Vand A/S foretager en vurdering af mulighederne. Her indgår en teknisk samt en 
økonomisk vurdering. Såfremt Fanø Vand A/S vurderer, at det er ønskeligt at tilslutte 
ejendommen samt i overensstemmelse med spildevandsplanen gives besked, og Fanø 
Vand A/S etablerer nedsættelse af skelbrønd på ejendommen. 

Efterfølgende sørger ejeren for at tilslutte ejendommen til skelbrønden på egen grund. 

Punkt 2         Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
I følge “Lov om gas installationer og installationer i forbindelse med vand- og 
afløbsinstallationer” er det strafbart at udføre arbejderne uden autorisation eller at lade 
arbejdet udføre af personer uden autorisation. 
Efterfølgende fremsender ejeren oplysningsskema vedrørende oplysninger om tilslutning 
til spildevandssystem. (Dette kan findes på hjemmesiden, og udfyldes af kloakmesteren. ). 
Det er et vilkår for tilslutningen, at skemaet udfyldes korrekt og returneres til Fanø Vand 
A/S senest 2 uger efter at tilslutningsarbejderne er udført. 

Punkt 3 Tilslutning af ejendommens spildevandssystem skal foretages til den 
tilslutningsbrønd for spildevand, der er ført frem til ejendommens skel. 

Punkt 4 Spildevandet skal føres frem til kloaknettets tilslutningsbrønd for spildevand i 
lukkede ledningssystemer. Septiktanke skal nedlægges eller ændres til gennemløbsbrønde, 
og ledningssystemer og brønde m.v. skal være tætte, således at udsivning af spildevand 
eller indtrængning af grundvand ikke forekommer. 

Punkt 5 Regnvand må ikke tilledes tilslutningsbrønden for spildevand. Regnvand skal 
nedsives på grunden i overensstemmelse med gældende normer.

Punkt 6 I forbindelse med nedlæggelse af septiktank/køkkentank/hustank, må tømning af 
disse kun foretages af den leverandør som Fanø Kommune har godkendt.
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Oplysningsskema vedrørende tilslutning til spildevandsanlæg på Fanø

Skemaet udfyldes og der udføres skitse over ejendommen samt ejendommens udvendige kloakanlæg 
efter tilslutningsarbejderne er udført. Skitsen påføres oplysninger om ledningers og brøndes anvendelse, 
samt materiale og dimensioner. Det skal fremgå af skitsen hvilke dele af kloakanlægget, der er udskiftet 
eller renoveret i forbindelse med nærværende arbejders udførelse. 

Det er ejerens ansvar, at udfyldt skema og skitse returneres til Fanø Vand A/S, Stadionvej 11 A, 6720 
Fanø senest 2 uger efter arbejdernes færdiggørelse. 



Undertegnede ejer af ejendommen: 

Matrikel nr: _________________________ 

Adresse: _________________________ 

Meddeler hermed at tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg er udført. 

Arbejderne er færdiggjort d.________________20________ 

Vandmåler aflæst til: __________________________ 

Navn: __________________________ 

Adresse: __________________________ 

Postnr. og by: __________________________ 

Dato og underskrift: __________________________ 

Undertegnede autoriserede kloakmester erklærer hermed at tilslutning til spildevandsanlægget for 
ovennævnte ejendom er udført i overensstemmelse med “Betingelser for tilslutning til 
spildevandsanlæg på Fanø”, samt efter gældende bestemmelser. 

Dato : _______________ Stempel og underskrift : ___________________________________
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