SKAL DU BYGGE OM?
SÅ HUSK AT FORBEREDE DINE KLOAKKER TIL FREMTIDEN!

b Hvorfor bør du ændre dine kloakker nu?
b Hvad skal du selv gøre og betale?
b Hvornår og hvordan foregår separatkloakeringen?

Hvorfor bør du ændre dine kloakker nu?
Alle i Aalborg Kommune, som bor i et fælleskloakeret område, skal
på et eller andet tidspunkt ændre sine private kloakker på egen
grund til et separatkloakeret system. I et fælleskloakeret område
afledes spildevand og regnvand nemlig i den samme ledning. Hvis
du skal bygge om, bør du derfor overveje at ændre dine kloakker til
et separatkloakeret system, hvor spildevand og regnvand afledes
i hver sin ledning. Det kaldes også et tostrenget system.

Hvis du har brug for yderligere information, er du naturligvis
velkommen til at kontakte os. Du finder Kloak A/S’ og Teknik- og
Miljøforvaltningens telefonnumre og adresser på bagsiden. Her
er der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk
– samt henvisninger til andre pjecer.

Selvom vi endnu ikke ved, hvornår vi udfører vores del af
separatkloakeringen, informerer vi dig allerede nu. Så har du bedre
tid til at planlægge og udføre din del af separatkloakeringen –
samtidig med at du bygger om.

Separatkloakering er for det første til gavn for sundheden
og miljøet, fordi spildevandsbelastningen på vandløb helt
forsvinder. Også selvom klimaforandringerne vil resultere
i flere perioder med kraftig nedbør.
For det andet fjerner separatkloakering risikoen for
spildevand i kælderen under kraftige regnbyger. For det
tredje kommer Aalborg Kommunes renseanlæg til at
fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand
og dermed kan rense meget bedre.
Alle tre gevinster forbedrer sundheden og miljøtilstanden
til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet.
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Hvornår og hvordan foregår udførelsen af separatkloakeringen?
Vi kender ikke tidspunktet endnu. Der kan gå alt imellem 5 og 50
år. Det, som afgør, hvornår vi begynder med vores del af arbejdet,
afhænger af flere forhold. F.eks. om vores kloakledninger i dit
område skal udskiftes på grund af slitage, eller fordi de er for små.
Det kan også afhænge af, om miljøtilstanden i de vandløb, som du
bor i nærheden af, skal forbedres.
Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget, planlægningen eller
selve udførelsen af separatkloakeringen, kan du læse mere i
Spildevandsplanen eller i pjecen ”Separatkloakering på din vej”.
Se vores hjemmesideadresse på bagsiden.
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Efter
Du kan også scanne denne QR-kode med din
smartphone og komme direkte ind til mere
information om kloak på Aalborg Forsynings
hjemmeside.

Rensebrønd

Hvad skal du selv gøre og betale?
Din del af arbejdet er at sørge for, at en autoriseret kloakmester
ændrer dine kloakker på din grund, således at spildevand og
regnvand føres i hver sin ledning frem til skelgrænsen, hvor vi vil
tilslutte dem til vores system, når vi engang kommer.
Hvis dine spildevandsledninger er i god stand, kan du måske
genbruge dem. Husk at placere dine regnvandsledninger så højt
som muligt. Du må under ingen omstændigheder placere dine
spildevandsledninger dybere end tidligere.
Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer
rensebrønde på dine spildevands- og regnvandsledninger
umiddelbart inden for skel. Vi anbefaler, at du tilslutter både
dine regnvands- og spildevandsledninger til brønden på
spildevandsledningen.
Du skal selv betale for arbejdet på din egen grund. Udgiften for
din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din
grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for
at få et bud på dine omkostninger.

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!

Yderligere oplysninger:

Ordforklaring:

Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen, som du selv skal sørge
for på din grund, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen
på tlf. nr. 9931 2000 eller på mailadressen: teknik.miljoe@aalborg.dk

Regnvand: Regnvand, der strømmer til f.eks.
kloakledninger fra blandt andet tage og
indkørsler.

Hvis du har spørgsmål til vores del af separatkloakeringen, er du velkommen til at
kontakte os på tlf. 7743 9200 eller på mailadressen: kloak@aalborgforsyning.dk

Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask
eller toilet.

Du finder yderligere oplysninger om Kloak A/S på adressen:
www.aalborgforsyning.dk/kloak

Spildevandsplan: Kommunal plan, der fastlægger, hvordan spildevand og overfladevand
skal afledes.

Her kan du også hente vores pjecer om kloakarbejder, separatkloakering,
spildevandskloakering, obligatorisk tømning af bundfældningstanke, regnvandsbassiner, vand i kælderen, ekspropriation, rensebrønde, spildevandsrensning i
det åbne land, udluftning over taget, klimaforandringer, hvad du kan gøre, når
dine kloakker ikke virker – og vores visioner for de næste 100 år.
Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os – så udleverer eller
sender vi dem gerne til dig.
Med venlig hilsen

Vidste du, at ...
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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