
 
Aut. kloakmester / entreprenør 
Niels Frost Anlæg 
Roskildevej 8 B 
2680 Solrød 
Tlf. +45 4088-5958 
Tlf. +45 3132-5958 
Cvr. 1622 8478 
 
Medlem af: Teknologisk Instituts kontrolordning 
Vi er også: 
Aut. rottespærre montører 
Aut. rotte bekæmpere. 
 
 
Længde fra den nye skelbrønd til eksisterende kloak - typisk ved septiktank -   kr. 340 pr. lb. m. 
 
Skelbrønd i ø315mm med betonkegle og betonlåg                                              kr. 2.400 kr. 
 
Nedlægning og sløjfning af køkkenbrønd (fedtbrønd)                                           kr. 1.100 kr. 
 
Sløjfning af septiktank    d.v.s. opfyld med sand/jord                                            kr. 1.500 kr. 
 
Bøjninger og tilslutninger pr. enhed  (der bruges ml. 5 -7 pr. ejendom)                 kr.      25 kr. 
 
Såfremt i er 5 eller flere i samme grundejerforening, yder jeg en rabat på 20 % i forhold til 
nettoprisen. 
 
Når man har modtaget et tilbud fra os og accepteret dette, skal sagen afvente tilslutningsbrev fra 
Odsherred Forsyning. Derefter bedes man kontakte os og vi vil planlægge dette.  
Samtidig rekvirerer vi slamsuger til en sluttømning af septiktanken. Tømningen er normalt omfattet 
af den 3 årlige tømning, som man har betalt via ejendomsskatten. 
 
Når man modtager en faktura fra os, vil en stor del af faktura være omdøbt til "arbejdsløn". Der er 
tale om klimaforbedring, hvor man som grundejer har mulighed for skattemæssigt fradrag. 
 
Vi indberetter til Odsherred kommune og ejer vil få en mail cc. med de indberettede oplysninger.  
 
Der er dog nogle ting man skal være opmærksom på: 
 
Vi optager fliser etc., men retablerer ikke disse. Dette skal aftales særskilt. 
Vi retablerer graverender etc., men grundejer skal selv sørge for udlægning af græsfrø etc.  
Normalt vil der ikke være overskudsjord og normalt medtager vi ikke det.  
Planter og træer kan det være nødvendigt at grave op etc. og vi genplanter ikke disse. 
 
Man kan se, der er lagt op til "gør det selv" lidt hen ad vejen.  
 
Ønsker man selv at grave render og retablere, finder vi ud af det. Vi kan dog ikke godkende at 
man selv vil lægge kloakken. 
 
 


