UDLUFTNING OVER TAGET
SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt?
b Hvornår opstår der kloaklugt?
b Hvorfor spuler vi kloakledninger?
b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Det er dit eget ansvar at undgå lugt fra dit
kloaksystem
Formålet med denne pjece er at informere dig om, at det er dit
ansvar at etablere et rør over dit tag for at undgå risiko for kloaklugt
i dit hus. Denne tekniske løsning kaldes “udluftning over taget”.
Vi anbefaler derfor, at der skal installeres udluftning over taget i
alle nybygninger. Dermed fraråder vi også at anvende de såkaldte
vakuumventiler i nybyggerier og ved ændringer af eksisterende
ejendomme. I etageejendomme eller andre ejendomme med flere
udluftninger kan vakuumventiler dog anvendes i et vis omfang.
Selvom dit hus ikke er nyt, eller du ikke har bygget til, så er der
mange fordele ved at installere udluftning over taget - i stedet for
at anvende vakuumventiler.
For det første sikrer du som nævnt dit hus mod lugtgener fra
kloakken. For det andet skal du selv sørge og betale for at rydde
op i dit hus, hvis du får kloakvand på gulvet, når vi spuler vores
kloakledninger, eller det regner kraftigt, og der dermed skabes
overtryk.

For det tredje er du med til at sikre et bedre miljø, fordi du ikke
medvirker til at danne ildelugtende gasser i kloakken.
Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du vil vide mere om,
hvordan du installerer udluftning over taget.

RENSEBRØND

Hvornår opstår der kloaklugt i dit hus, hvis du har
vakuumventil?
Hvis du ikke har installeret udluftning over taget, men i stedet har
en vakuumventil, kan det lugte af kloak i dit hus, når det regner
meget kraftigt, eller når vi spuler vores kloakker.
I begge tilfælde medfører det, at dine vandlåse og toiletter kan blive
tømt for vand, fordi der opstår et overtryk i dine kloakledninger.
Så er det, at du kan høre, at vandet bobler i toilettet. I værste fald
kan vandet i toiletter blive blæst ud på dit gulv.
Hvornår opstår der kloaklugt i dit hus, hvis du IKKE
har vakuumventil?
Hvis du hverken har installeret udluftning over taget eller en
vakuumventil, kan det også lugte af kloak i dit hus, fordi der opstår
et overtryk eller undertryk i dine kloakledninger. Så er det, at du
kan se, at vandet i toilettet bevæger sig op og ned. I værste fald
kan vandet i toiletter blive suget ind i kloaksystemet.
Udluftning over taget medvirker til, at trykket udlignes, fordi luften
bliver ledt ud af dit kloaksystem igennem et åbent rør over dit tag
- og det kan du ikke lugte.

Det er op til dig selv at sørge for, at dine vandlåse kan holde til det
tryk, som vi spuler med. Det kræver, at du installerer udluftning
over taget.

Hvorfor spuler vi kloakledninger?
Vi spuler vores kloakledninger i to situationer. Når vores
kloakledninger er stoppet til, eller inden vi gennemgår vores
kloakledninger med et tv-kamera for at undersøge, om vi skal
lægge nye kloakledninger eller forbedre de eksisterende.

Vi undersøger ikke på forhånd, om du har installeret udluftning
over taget. Nogle gange kan det være nødvendigt, at vi spuler flere
gange med dage eller ugers mellemrum. Spulefirmaet er valgt ud
fra bedste markedspris, så det kan godt komme fra et helt andet
sted i landet – eller et helt andet land.

Hvordan kan du forebygge lugtgener, når vi spuler – og du ikke
har udluftning over taget?
Hvis du har en rensebrønd ved din ejendom, så kan du udligne
trykket ved at løfte låget på rensebrønden. Rensebrønden befinder
sig oftest i nærheden af skellet. Vores erfaring er, at du i de fleste
tilfælde kan undgå lugtgener og vand på gulvet ved at dække
alle gulvafløb og toiletter til, så vandet ikke bliver presset op fra
vandlåsene på grund af trykforskelle.
Afdæk toilettet ved at lukke låget ned. Afdæk gulvafløb med en
gulvklud. Anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåget (f.eks.
bøger eller badevægt) og gulvafløb (f.eks. gamle aviser).

Hvad nu, hvis der opstår lugtgener alligevel?
Spulefirmaets arbejde i vores kloakledning kan medføre, at
vandet i dine vandlåse forsvinder, hvorefter
der opstår lugtgener. Hvis det er
tilfældet, så fyld vand i alle dine
gulvafløb. Det gør du ved at
åbne for alle vandhaner i et
par minutter og rykke ud i
toilettet (altså hvis der ikke
er vand i toiletkummen).

Du kan læse mere om kloak på Aalborg Forsynings hjemmeside. Scan
QR-koden med din smartphone og
kom direkte ind til hjemmesiden.

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 7743 9200 eller på mailadressen: kloak@aalborgforsyning.dk
Du finder yderligere oplysninger om Kloak A/S på adressen:
www.aalborgforsyning.dk/kloak
Her kan du også hente vores pjecer om kloakarbejder, separatkloakering, spildevandskloakering, obligatorisk tømning af
bundfældningstanke, ekspropriation, regnvandsbassiner, vand
i kælderen, rensebrønde, spildevandsrensning i det åbne land,
klimaforandringer, hvad du kan gøre, når din kloak ikke virker,
eller når du skal bygge om – og vores visioner for de næste 100 år.

Vision 2100
Kloak A/S har en vision, der rækker helt frem til år
2100, fordi løsningerne netop skal holde i 100 år.
Vision 2100 fortæller om selskabets mission, mål,
strategier og handlingsplaner og fokuserer både
på det interne og eksterne miljø og på udviklingen
af nye løsninger og tiltag. Ét eksempel er nedlæggelsen af små renseanlæg. Et andet er en
separatkloakering af hele Aalborg Kommune som
et modtræk mod klimaforandringerne.
Læs mere om Kloak A/S på www.aalborgforsyning.
dk/kloak. Her fremgår det blandt andet, at
mottoet er: Separat? Det er klart!

Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os – så
udleverer eller sender vi dem gerne til dig.

Med venlig hilsen

Bjarne Nielsen,
Direktør

Aalborgs kloakforsyning er et aktieselskab med
Aalborg Kommune som eneaktionær. Selskabet
hedder nu Aalborg Forsyning, Kloak A/S og
transporterer og renser spildevand for ca.
225.000 personer og virksomheder i Aalborg og
Rebild Kommune.
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