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Skive Vand A/S skifter kloakken i din vej
I foråret 2021 begynder Skive Vand A/S at etablerer nye kloakker som separatkloakker og som ejer af
«Adresse_Ejendom», 7870 Roslev vil dette arbejde komme til at berøre dig, da din kloak sandsynligvis
også skal ændres. Kloaksepareringen vil foregå i en del af Østergade, Kvistrupvej, Birkevej og Lavrsens
Allé.
I dag bliver regnvand ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken, kaldet en
fællesledning. Ved kraftig regn er der derfor risiko for oversvømmelse af kældre.
En renovering af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning. Den erstattes af to nye
separate ledninger, som vil sørge for at holde regn- og spildevand adskilte. Dette kaldes separatkloakering.
Du kan læse mere om separatkloakering i vedlagte folder.
Hvad skal du selv gøre og betale?
Med dette brev ønsker vi at informere dig i god tid, så du kan tage højde for, at du skal have en
autoriseret kloakmester til at ændre dine kloakker inde på din egen grund.
Når separatkloakeringen er gennemført i vejen, har Skive Vand A/S ført 2 stikledninger ind samt placeret
en skelbrønd for regn- og spildevand på din grund. Du skal sørge for at koble nye ledninger til vores
anlæg, og det arbejde skal foretages af en autoriseret kloakmester.
Hvis du allerede har foretaget separatkloakeringen, sørger vi for tilkoblinger. Vi vil gerne at du kontakter
os, hvis din ejendom er separeret.
Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi anbefaler derfor, at
du indhenter tilbud hos flere kloakmestre, så du kan få udført det rigtige arbejde til den helt rigtige pris.
Ændringer efter kloaksepareringen
Når Skive Vand A/S er færdige med kloakarbejdet, er vores del af kloaksystemet tæt.
Hvis de gamle ledninger var meget utætte, kan de muligvis have haft en drænende effekt og medført et
lavere grundvandsniveau. Derfor kan grundvandet efter kloaksepareringen i området muligvis stige til det
naturlige niveau og evt. resultere i fugtige kældre eller vand i terrænet.
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Derfor opfordrer vi til, at du får hjælp af en autoriseret kloakmester, som kan undersøge, om dit
omfangsdræn fungerer, og om din kloak er tæt og i orden.
Du ejer selv dine afløb i dit hus og dine kloakker i jorden på din grund. Hvis der skulle opstå problemer
med dine afløb eller kloakker, er du derfor forpligtiget til selv at udbedre problemet – og dette for egen
regning.
Yderligere information
Inden Skive Vand A/S påbegynder anlægsarbejdet, vil du modtage supplerende information, herunder
forslag til placering af de 2 nye skelbrønde på din grund.
Inden kloakarbejdet går i gang, vil Skive Vand A/S desuden afholde et informationsmøde for alle berørte
grundejere.
Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du kan med stor fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev. Her bliver du orienteret om projektets fremdrift og det
er via nyhedsbrevet, at du får at vide, hvis der er ting, der påvirker vejforholdene i området eller tilgangen til
din ejendom. Du tilmelder dig på www.skivevand.dk.
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