Slik går du frem
Kapp taknedløpet og sett på et utkast, som fås kjøpt hos
byggevarehandlere:

Pass på at vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å
unngå at det renner ned langs veggen og inn i kjelleren. Vanlig
nedløpsrør eller fleksibel slange kan benyttes.
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Frakobling av
taknedløp
Røret som går ned i bakken plugges igjen med et passende
lokk for å hindre at avløpsledningen tettes til:

Én eller flere steiner kan hindre vannet i å grave.

Bruk regnvann til vanning av hagen
Foto: Fredrikstad kommune

Fjern taknedløp som er koblet til husets avløpsledning og
led isteden taknedløpene direkte ut mot vegetasjonen på
eiendommen. Du kan også velge å samle opp regnvannet i
en tønne og bruke det til hagevanning senere. Hagen liker
regnvann bedre enn drikkevann og du sparer samtidig på
drikkevannet.
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Overvannsnettet

Plikt til å kappe taknedløpet

Hva betyr det å koble fra taknedløpet

Det kommunale overvannsnettet er etablert og dimensjonert
for å føre regn- og smeltevann fra veg og eiendom til
nærmeste elv, å eller bekk. Med klimaendringene følger
mer intense nedbørshendelser som tilfører store mengder
vann til nettet. Dagens overvannsnett har i liten grad
kapasitet til å håndtere ekstrem nedbør. Dersom også
takvann føres til overvannsnettet kan det medføre
overbelastning og føre til lokale oversvømmelser og
potensielt store skader på terreng og bygg.

Kommunen kan kreve omlegging av stikkledning og
frakobling av taknedløp når særlige grunner tilsier det.
Erfaring med at abonnenter i bestemte områder får
avløpsvann opp av slukene i perioder med intensivt nedbør
eller snøsmelting kan være en slik særlig grunn.

Taknedløpet går som oftest ned i et større rør like over
bakken. Hensikten med å kappe taknedløpet er å
fordrøye takvannet på egen tomt for å unngå
overbelastning på overvannsnettet.

Slik:

Ikke slik:

Enkelte eiendommer har koblet overvann til den private
stikkledningen for avløp, altså både kloakk-, regn- og
smeltevann ført inn på offentlig avløpsnett. Slike løsninger
bidrar til økte kostnader til avløpsrensing og der igjen
høyere avløpsgebyrer. Ved ekstreme nedbørsmengder vil
slik merbelastning på nettet også kunne føre til at kloakk
ledes i overløp og forurenser vassdragene. I slike tilfeller
vil det også være en fare for tilbakeslag av avløpsvann i
sluk i kjeller.
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