Rebild Forsyning deler
kloaksystemet i dit kvarter i to
– læs her, hvad forsyningen og kommunen klarer,
og hvad du selv skal sørge for.

Nye rør til regnvand
og spildevand
Rebild Forsyning deler i disse år kloaksystemet i to i en række
byer i Rebild Kommune. Fremover løber regnvand og spildevand
i hvert sit rør. Det betyder, at rent regnvand ikke bliver blandet
med beskidt spildevand, og vi kan derfor lede regnvandet tilbage
til naturen.
I samme periode nedlægger vi renseanlæg i Rebild Kommune. Det
er nemlig bedre for både miljøet og økonomien at lede spildevandet
til store moderne renseanlæg uden for kommunen. Vi betaler for
den mængde vand, vi leder til renseanlæggene, og det er derfor
en stor fordel, at vi nu fjerner regnvandet fra spildevandet.
Når regnvandet løber i sit eget rør, belaster det ikke spildevandssystemet under kraftig regn. Det nedsætter risikoen for oversvømmelse i kældre, vand på gader og overløb af urenset spildevand
til naturen.
Her i pjecen kan du læse, hvad der skal ske, og hvad du selv skal
sørge for, når din ejendom i nær fremtid skal have nyt kloaksystem.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hvad gør
Rebild Forsyning?
 
Vi indgår aftale med den entreprenør, der skal stå for
gravearbejdet og rørlægningen ude i vejen og frem til din grund.
 Vi
koordinerer gravearbejdet med graveprojekter i
el-, vand- og varmeforsyningen og med kommunens vejprojekter.
 
Vi indhenter alle de nødvendige tilladelser til arbejdet ude i vejen.
 Vi
fotoregistrerer alle ejendomme i området, så vi har dokumentation
for eventuelle skader som følge af gravearbejdet.
 Vi
sørger for skiltning og trafikregulering i de områder,
der bliver berørt af gravearbejdet.
 Vi
etablerer to skelbrønde omkring 1 meter inde på din grund. Vi
kontakter dig og laver en aftale om den nøjagtige placering.
 Vi
står for information, kommunikation og dialog med grundejere og
andre, der bliver berørt af projektet.
Rebild Forsyning anlægger, driver og vedligeholder det offentlige
kloaksystem i Rebild Kommune. Skelbrønden markerer grænsen mellem
dit og Forsyningens kloaksystem.

Hvad gør
Rebild Kommune?
 
Kommunen er den overordnede myndighed på spildevandsområdet.
 
De udarbejder en spildevandsplan med beskrivelse af, hvordan
kloaksystemet i Rebild Kommune skal fungere i fremtiden.
Spildevandsplanen skal godkendes af Byrådet.
 De
 udsender det første brev om ændringen af kloaksystemet og
kravene til dit system. De følger op med varsler og påbud, hvis
arbejdet på din grund ikke bliver udført.
 De
 kontrollerer indberetningen af dit nye kloaksystem, når de har
modtaget et fyldestgørende materiale fra den kloakmester, der har
udført arbejdet på din grund.
 
De registrerer de indsendte oplysninger om dit nye kloaksystem.
På www.weblager.dk kan du se de oplysninger,
kommunen har om kloaksystemet på din grund.

Hvad skal du selv
sørge for?
 Hele kloaksystemet på din grund skal deles i to, så regnvand og
spildevand løber i hvert sit rør. Du skal få en autoriseret kloakmester
til at udføre arbejdet.
 
Du skal sammen med Rebild Forsyning beslutte, hvor på din grund, vi
etablerer to skelbrønde. Det er i skelbrøndene dine nye kloakrør skal
kobles på Forsyningens kloakrør. Vi kontakter dig og aftaler et møde.
•

Du skal sikre, at kloakmesteren indberetter dit nye kloaksystem til
Rebild Kommune. Indberetningen skal være i overensstemmelse med
kravene i det brev, du har modtaget fra Rebild Kommune. Det er dit
ansvar, at kloaksystemet er indberettet korrekt.

•

Du skal selv betale for kloakarbejdet på din egen grund. Arbejdet må
kun udføres af en autoriseret kloakmester. Det skal udføres inden for
tidsfristen, der står i brevet, du har modtaget fra Rebild Kommune.

Kloakmesteren må gerne udføre arbejdet på din grund, inden vi begynder
kloakarbejdet ude i vejen. Det kan være en fordel, hvis du alligevel skal have
anlagt en ny terrasse eller indkørsel på din grund.
Du kan på vores hjemmeside se en lille video, som viser, hvorfor det er
vigtigt, at dit kloaksystem bliver lavet korrekt og til tiden.
Klik ind på www.rebildforsyning.dk

© Tankegang. Fotograf: Rasmus Degnbol

Rebild Forsyning
Sverriggårdsvej 3
9520 Skørping
Telefon 41 78 74 70
forsyning@rebildforsyning.dk
www.rebildforsyning.dk

