Separatkloakering = fremtidssikring for alle
fjord Kommune. Mariagerfjord
Vand a|s er godt i gang med at
separatkloakere alle byområder,
og ca. 70% af alle kloakerede
områder i Mariagerfjord Kommune er på nuværende tidspunkt
separatkloakeret. Der er siden
2010 brugt ½ milliard kroner på
separatkloakering af det offentlige
system, og der skal bruges op mod
1 ½ milliarder kroner mere, før alle
offentligt kloakerede områder i
Mariagerfjord Vand a|s varetager Mariagerfjord Kommune er separatdriften og etablering af det kloakeret. Det forventes at tage op
offentlige kloaksystem i Mariager- mod 50 år.
Mariagerfjord Kommune besluttede i spildevandsplanen 20112021, at alle fremtidige nyanlæg og
renoveringer af kloaksystemet skal
udføres som separate systemer.
I et separat kloaksystem aﬂedes
spildevand fra huset i et kloakrør
(spildevandsledningen) og regn-,
overﬂade- og drænvand aﬂedes i et
andet kloakrør (regnvandsledningen).

Fælleskloak

I fællessystemer, hvor spildevand
og regnvand løber sammen i det
samme kloakrør, er der etableret
overløb, hvor det fællesvand, der
ikke er plads til i kloakken, løber
ud til et vandløb, sø eller fjorden.
Vandet bliver ikke renset, men
passerer en rist, der tilbageholder
større partikler.

og regnvandet udledt til fjorden,
en sø eller et vandløb - ofte via et
regnvandsbassin. Nye regnvandsledninger beregnes til at tage op
imod 30 % mere regnvand end
tidligere.

På grund af de kraftigere regnvejr
og skybrud, der kommer som følge
af klimaforandringerne, har fællesSeparatkloakering vil minimere systemet ikke længere nok kaparisikoen for, at der sker overløb citet.
fra kloaksystemet. Ved en separatkloakering bliver al spildevandet
ledt til rensning på renseanlægget
Separatkloak

Fakta boks:
Separatkloakering betyder at:
- Spildevand fra køkken, bad og toilet skal løbe i sit eget rør og
tilkobles spildevandsskelbrønd
- Regn-, overflade- og drænvand fra tag, terrasse, indkørsel skal
løbe i sit eget rør og tilkobles regnvandsskelbrønd.
Vil du selv håndtere dit regnvand?
Du kan vælge at håndtere regnvandet selv, i stedet for at lede
det ud i kloakken. Det kan du blandt andet gøre ved at lave en
faskine, hvor regnvandet siver ned. Mariagerfjord Kommune skal
give tilladelse til dette.
Du kan også etablere et regnbed i græsplænen eller lede regnvandet ud på græsplænen, du skal blot sikre, at det bliver på din
grund og ikke ender hos naboen. Du kan læse om flere muligheder for lokal afledning af regnvand på Mariagerfjord Vands
hjemmeside.
Det er altid billigere at udføre en separatkloakering i forbindelse
med andre arbejder på grunden. Så hvis du for eksempel tænker
på at anlægge en ny indkørsel, så spørg din autoriserede kloakmester om din ejendom er separatkloakeret.
Ønsker du allerede nu at separatkloakere din fælleskloakerede
ejendom, kan din autoriserede kloakmester afhente nye skelbrønde
hos Mariagerfjord Vand a|s.

Få separeret din ejendom og tag ansvar for dig
selv, din nabo og miljøet.
Som husejer har du selv ansvaret for at koble regnog spildevand fra din ejendom til de skelbrønde,
der er etableret af Mariagerfjord Vand a|s. Denne
tilkobling skal udføres af en autoriseret kloakmester,
og det er dig som grundejer, der skal betale for
arbejdet på din egen grund.
Mariagerfjord Vand a|s tilkobler altid den eksisterende kloakledning fra din ejendom til spildevandssystemets skelbrønd, hvis ejendommen ikke på
forhånd er separeret. Derfor kan der også være en
overgangsperiode indtil alle ejendomme er separatkloakeret, hvor spildevandssystemet vil være
påvirket af regnvand. Så tag ansvar for dig selv,
din nabo og miljøet og udfør separatkloakering af
din grund hurtigst muligt.

Læs mere på www.mariagerfjordvand.dk

