
Hvorfor graver vi?

Hvad betyder det for dig?

Hvad kan du selv gøre?

KLOAKARBEJDE PÅ    VEJ
din?



Hvorfor denne pjece?
Formålet med denne pjece er at forhåndsinformere dig om, at 
vi inden for det næste års tid udfører kloakarbejde i dit kvarter. 
I denne pjece orienterer vi dig om:

formålet med et kloakarbejde
kloakarbejdets betydning for dig
tidspunkter og den løbende information
hvordan du kan hjælpe dig selv og andre
dit ansvar

På bagsiden finder du vores telefonnummer og adresse. 
Derudover er der en ordforklaring, som forklarer de tekniske 
udtryk – samt henvisninger til andre pjecer. 

Hvad er formålet med et kloakarbejde?
Kloakforsyningen fornyer kloaksystemet, fordi det er vores  
fornemste opgave at bidrage til, at borgerne i Frederikshavn 
Kommune er sunde og raske, og at miljøet er rent. Derfor      
udskifter vi kloaksystemer, som er utætte, nedslidte eller ble-
vet for små. Vores tilstedeværelse har således det formål at 
minimere risikoen for:

udslip af spildevand på din grund 
spildevand i kælderen under regnvejr
tilstedeværelsen af rotter

Hvad betyder kloakarbejdet for din hverdag?
På nuværende tidspunkt ved vi ikke nøjagtigt, hvor vi skal 
arbejde. Du vil derfor måske kun i begrænset omfang blive 
berørt af vores tilstedeværelse. Når vi arbejder, vil der i perio-
der være:

områder, der er gravet op
støv, støj og jord på vejen
omkørsler
begrænset adgang til hoveddøre, indkørsler og parkeringspladser
ændrede busstoppesteder i området
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Vi vil naturligvis bestræbe os på at begrænse generne mest 
muligt, selvom vi ikke kan undgå at forstyrre din hverdag.

Hvornår begynder og slutter vi?
Vi ved endnu ikke, hvornår arbejdet går i gang og slutter. Det 
afhænger blandt andet af vejret, og hvad vi aftaler med entre-
prenøren. Vi informerer dig om de endelige tidsplaner og de 
praktiske forhold så hurtigt som muligt, og senest en uge før vi 
påbegynder arbejdet. 

Når der under arbejdet forekommer væsentlige ændringer i 
trafik- og adgangsforhold, vil vi naturligvis løbende informere 
dig. Vi vil således bestræbe os på at holde et højt informations-
niveau. Vi får sikkert behov for at fotografere, måle, undersøge 
jordbundsforhold og etablere en skelbrønd på din grund, og du 
hører selvfølgelig fra os inden da.

Hvad har du selv ansvaret for?
Når vi er færdige med kloakarbejdet, er den offentlige del af 
kloaksystemet tæt. Det medfører, at rotterne søger hen imod de 
private afløbsinstallationer, som er utætte. 
Derudover kan grundvandet i området stige, fordi vandet ikke 
kan trænge ind i det tætte kloaksystem. Det kan resultere i 
grundvand i kælderen. 

Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester, hvis du 
ikke ved, om din afløbsinstallation er tæt. Al kloak, der tilhø-
rer din ejendom, kaldes afløbsinstallationen og er din private 
ejendom. Du har således selv ansvaret for afløbsinstallationen 
inden for skel. Ligeledes er en skelbrønd på afløbsinstalla-      
tionen dit ansvar.

Du kan læse mere om dit eget ansvar i pjecerne ”Vand i kælde-
ren” og ”Virker kloakken ikke?”





Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål til kloakarbejdet er du velkommen 
til at kontakte os på tlf. 9845 6000 eller på mailadressen: 
forsyningen@frederikshavn.dk.

Du kan også træffe os på adressen: 
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Du finder yderligere oplysninger om Kloakforsyningen på  
Forsyningens hjemmeside: www.forsyningen.dk
Her finder du også vores andre pjecer.

Med venlig hilsen

René Hansen
René Hansen
Afdelingschef for Kloakforsyningen

Ordforklaring:
Afløbsinstallation: Hele husets private kloakanlæg inden 
for skel.

Skelbrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og 
rense en kloakledning.

Skel: Grænsen mellem grunde. I dette tilfælde er der tale 
om grænsen mellem det offentliges areal (Frederikshavn 
Kommunes) og det private areal (grundejerens).

Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask, toilet og lignende.
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