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Program



Præsentation

Vesthimmerlands Forsyning     
Projektansvarlig

Virenfeldt og Nielsen
Entreprenør

Vesthimmerlands Kommune
Myndighed



Information

• Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside:
- Vesthimmerlandsforsyning.dk

- Kontaktoplysninger

- Tidsplan

- Generel orientering om projektet

• Facebook
- Vesthimmerlands Forsyning

- Her og Nu orientering

• Breve
- Informationsbrev



Kloakprojektet



• Støj
• Store maskiner

• Under normale omstændigheder starter arbejdet tidlig 
morgen og slutter sen eftermiddag, mandag til fredag

• Støv
• Hvis det er tørt, vil der komme en del støv.

• Rystelser
• Der kan komme rystelser

• Fotoregistrering af ejendommene

• Der opsættes vibrationsmålere på udvalgte ejendomme

Kloakprojektet
Gener under arbejdet



• Der vil i perioder være spærret for kørsel til nogle 
ejendomme
• Så vidt muligt, vil der altid være gående adgang

• Interimsvej/midlertidig vej
• Mellem nr. 90 og 185

Kloakprojektet
Adgang



• Pejling af grundvand

• Grundvandssænkningen
• Sugespidser

• Filterboring

• Recirkulering af grundvand
• Evt. også på udvalgte grunde

Kloakprojektet
Midlertidig Grundvandssænkning



Kloakprojektet
Tidsplan?

• August
• Opstart af grundvandssænkning

• September
• Opstart af gravearbejde

• December
• Færdig

• Vi vil gøre meget for at holde tidsplanen, men:
• Der skal graves dybt
• Grundvandet kan være uforudsigelig



Kloakprojektet
Afsluttende bemærkninger

• Omfattende gravearbejde

• Store maskiner, materialer m.m.

• Omkørsel i perioder

• Gående adgang til din ejendom

• Orientere tilsyn eller entreprenør om ønsker vedr. 
særlig adgang i forbindelse med mærkedage o.l.



Takster 2021

• Tilslutningsbidrag: 38.097,00 kr.
• Opkræves når skelbrøndene er placeret på din grund

• Fast årligt bidrag: 777,50 kr. pr. spildevandsførende 
stik.

• Vandafledningsbidrag: 49,68 kr. pr. m3 spildevand.

• Taksterne revideres årligt



Baggrund for kloakering
Spildevandsplan 
Af kommunens spildevandsplan fremgår, at din ejendom skal tilsluttes offentlig kloak, så er der 
tilslutningspligt, når Vesthimmerlands Forsyning A/S har ført stik frem til grundgrænsen.

Miljøgevinst
Nu løber regn- og spildevand i samme rør til renseanlægget. Ved store regnskyl giver det overløb til Smak 
Mølle Å. Efter separatkloakering ledes kun spildevand til renseanlægget og regnvand til åen.



Påbud om korrekt separering

• Det er Vesthimmerlands Kommunes opgave at sikre, at alle 
ejendomme bliver separatkloakeret korrekt.

• Vi giver derfor et påbud om korrekt separering.

• Inden at vi sender påbuddet vil I modtage et varsel om påbuddet, 
hvor I har mulighed for at komme med evt. bemærkninger. 

• Vesthimmerlands Forsyning har en tidsplan. Fristen for påbuddet 
vil som udgangspunkt være 3 måneder efter, at sidste de 
skelbrønde er placeret.
• Men i kan gøre det nu og så indsende dokumentation 

• Ønsker I at nedsive tag- og overfladevand skal I huske at ansøge 
om dette. 



Spørgsmål?


