Separatkloakering
Nye klimatilpassede kloakker på vej

Hvad gør husejeren?
Hvad gør kommunen?
Hvad gør forsyningen?

Ud af røret
I Vesthimmerlands Forsyning har vi travlt med at
gøre kloaksystemet klar til fremtidens udfordringer. Klimaforandringerne medfører voldsomt vejr
med kraftigt nedbør og dermed øget belastning af
vores vandmiljø.
Fremover skal regnvand og spildevand løbe i
hvert sit rør. Spildevandet løber til et renseanlæg,
mens regnvandet bliver ledt tilbage til naturen.

Her i pjecen kan du læse, hvad forsyningen gør,
hvad kommunen gør, og hvad husejeren skal
gøre, når vi separatkloakerer.
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Når vi fjerner regnvandet fra kloaksystemet,
undgår vi, at renseanlægget og kloaknettet bliver
overbelastet under kraftig regn. Det nedsætter
risikoen for oversvømmede kældre, vand på ga
der og overløb af beskidt spildevand til naturen.
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Hvad er separatkloakering?

Hvad skal husejeren sørge for?

I mange år har vi ledt regnvand og spildevand i det samme
kloakrør til renseanlægget. På anlægget har vi renset det rene
regnvand sammen med det beskidte spildevand, men det laver
vi om på i disse år. Klimaforandringerne betyder nemlig, at vi i
perioder modtager så meget regnvand, at der er fare for overløb
af forurenet vand til naturen.

Som husejer skal du etablere og betale for separatkloakering på din egen grund.

Når vi separatkloakerer, gavner vi naturen, miljøet og dyrelivet
i vandløb, fjord og hav. Vi sikrer, at vi i fremtiden har et kloak
system, der bidrager til sunde levevilkår og mindre risiko for
sygdomme. Her og nu koster det en del penge at separatkloakere,
men på den lange bane er det en god og nødvendig investering
i effektiv drift og miljø.

•	
Du kan med fordel få dit kloaksystem adskilt, inden vi kom
mer. F.eks. hvis du skal have lavet ny indkørsel eller lign.
Du skal altid kontakte os, inden du går i gang.
• Du skal overholde de tidsfrister, som du får af kommunen.
•	Du skal indsende dokumentation for udført arbejde via
autoriseret kloakmester.
•	Du har mulighed for at se, hvad kommunen har af oplys
ninger om kloaksystemet på din ejendom på Kommunens
digitale byggesager.
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I fremtidens kloaksystem afleder vi spildevand og regnvand hver
for sig. Kun spildevandet løber til renseanlægget, hvor vi renser
det, så vi kan lede det tilbage til naturen uden at gøre skade på
miljøet. Regnvandet bliver enten ledt direkte tilbage til naturen
i sit eget rør eller afledt direkte på grunden, hvor det falder.

•	I god tid før vi kommer, skal du lave en aftale med en
autoriseret kloakmester om at dele kloaksystemet på
din grund, så regnvand og spildevand løber i hvert sit
rør. Kloakmesteren kan også vejlede dig med henblik på
eventuel nedsivning på egen grund.

Hvad gør kommunen?

Hvad gør forsyningen?

Vesthimmerlands Kommune er den overordnede
myndighed på spildevandsområdet. Her kan du se
kommunens opgaver, når vi separatkloakerer:

Vesthimmerlands Forsyning anlægger, driver og ved
ligeholder det offentlige kloaksystem i kommunen.

•	Udsender det første brev om ændring af kloaksy
stemet, kravene til dit system og de tidsfrister, du
skal overholde. De følger op med varsler og påbud,
hvis arbejdet på din grund ikke bliver udført.
•	Kontrollerer indberetningen af dit nye kloaksystem,
når de har modtaget et fyldestgørende materiale
fra den kloakmester, der har udført arbejdet på
din grund.
•	Registrerer de indsendte oplysninger om dit nye
kloaksystem.

•	Indgår aftale med den entreprenør, der skal stå
for gravearbejdet og rørlægningen ude i vejen og
frem til din grund.
•	Koordinerer gravearbejdet med graveprojekter i el-,
vand- og varmeforsyningen og med kommunens
vejprojekter, så vidt det er muligt.
•	Indhenter alle de nødvendige tilladelser til arbejdet
ude i vejen.
•	Fotoregistrerer alle ejendomme i området, så vi har
dokumentation for eventuelle skader som følge af
gravearbejdet.
•	Sørger for skiltning og trafikregulering i de områder,
der bliver berørt af gravearbejdet.
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•	Etablerer to skelbrønde omkring 1 meter inde på
din grund. Vi kontakter dig og aftaler den nøjagtige
placering.
•	Står for information, kommunikation og dialog med
grundejere og andre, der bliver berørt af projektet.
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•	Udarbejder en spildevandsplan med beskrivelse af,
hvordan kloaksystemet i kommunen skal fungere
i fremtiden. Spildevandsplanen skal godkendes
af Byrådet.

Her kan du se forsyningens opgaver, når vi separat
kloakerer:

I tvivl?
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har spørgsmål.
Læs mere om vores anlægsprojekter og
tidsplaner på vesthimmerlandsforsyning.dk

Vesthimmerlands Forsyning har fokus på FN’s
verdensmål. Når vi arbejder med separatkloakering,
gælder det specielt målene 6, 13 og 14.
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