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HVORFOR DENNE BROCHURE?
I dag leder du dit spildevand fra f.eks. toilet, håndvask og
vaskemaskine til din bundfældningstank. Fremover skal dit
spildevand ledes til Renseanlæg Øst i Aalborg i et rør. Det kalder
vi spildevandskloakering.
I denne brochure kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer – og hvad du selv skal gøre og betale. Både du og vi
skal nemlig inden for en kort årrække forbedre forholdene på din
ejendom og i dit område med nye spildevandsledninger.

HVORFOR VIL VI SPILDEVANDSKLOAKERE?

Aalborg Byråd besluttede den 26. september 2011, at sommerhusområdet i Hals-Hou skal spildevandskloakeres. Det skyldes, at den
nuværende nedsivning af spildevand ikke er miljømæssigt egnet
i området. Formålet med at spildevandskloakere er derfor at
forbedre miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyre- og planteliv.
På vores hjemmesideadresse: www.aalborg.dk/miljoe-energiog-natur/spildevand-og-kloakering kan du se etapeopdelingen
af sommerhuskloakeringen og det område, hvor din
sommerhusgrund er beliggende.

HVORNÅR OG HVORDAN
FOREGÅR SPILDEVANDSKLOAKERINGEN?

Selve udførelsen foregår som vist i skemaet. Spildevandskloakeringen inde på din grund skal være afsluttet 31. december 2017.

HVAD SKAL DU SELV GØRE PÅ DIN GRUND?

Aalborg Kloak placerer som regel de nye spildevandsledninger i vejarealet og fører en stikledning frem til skel. Du skal selv
sørge for at spildevandskloakere på din grund og koble det på
Aalborg Kloaks stikledning ved skel. Desuden skal du sørge for,
at din bundfældningstank er taget ud af drift. Du skal vente med
at udføre arbejdet på din egen grund til, at vi i Aalborg Kloak er
færdige med vores arbejde. Vi informerer dig allerede nu, så du
har bedre tid til evt. at forberede dit arbejde. På den måde kan du
f.eks. tage højde for evt. planer om væsentlige ombygninger.
Du skal selv sørge for, at det er muligt at rense din ledning på din
grund. Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer
en rensebrønd ved skel. Læs evt. mere i vores brochure: ”Du skal
helst installere en rensebrønd” på Aalborg Kloaks hjemmeside:
www.aalborgkloak.dk

Det regnvand, der falder på din grund kalder vi overfladevand.
Du skal også selv sørge for at håndtere overfladevand på
egen grund – enten ved nedsivning eller udledning til dræn,
grøft eller vandløb. Du må ikke lede overfladevandet til
spildevandsledningen. Overfladevand i spildevandsledningen
resulterer i fyldte ledninger og dermed oversvømmelser i
området – som oven i købet bliver forurenet af ildelugtende
spildevand. Desuden fungerer Aalborg Kloaks renseanlæg bedst,
når de kun modtager koncentreret spildevand.
Du kan henvende dig til en autoriseret kloakmester eller en
rådgivende ingeniør, hvis du har behov hjælp til at finde den
bedste løsning i forhold til at aflede overfladevand i dit område.
Løsningerne kan nemlig være forskellige fra område til område.
Det er ofte en fordel at finde fælles løsninger med naboerne på
håndtering af overfladevand i området.

DIN TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANK

Aalborg Kloak sørger for tømning af din bundfældningstank for
sidste gang i 2016. Vi stopper herefter med at opkræve gebyret
for tømningsordningen. Du skal selv sørge for tømning af tanken
i 2017 i forbindelse med din tilslutning til vores kloaksystem og
afholde udgiften hertil.

HVAD SKAL DU SELV BETALE?
Du skal selv betale for arbejdet inde 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.
Du skal også betale et tilslutningsbidrag. Da du ikke må aflede
overfladevand til spildevandsledningen, udgør tilslutnings
bidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget, som i 2016 er
kr. 59.487,50 inklusive moms. Tilslutningsbidraget i 2016 for
spildevandskloakering af sommerhuse er således kr. 35.692,50
inklusive moms. Du bliver først opkrævet et tilslutningsbidrag i
2017.

HVEM KAN SØGE OM LÅN TIL UDGIFTERNE?
Hvis du er fyldt 65 år eller modtager social pension,
delpension eller efterløn og har friværdi i din ejendom,
har du mulighed for at ansøge om et lån hos Aalborg
Kommune til udgifterne til spildevandskloakering på din
grund og tilslutningsbidrag.
Hvis du vil vide mere om denne mulighed, er du
velkommen til at kontakte:
Ydelses- og Socialcentret
John F. Kennedys Plads 1B
9000 Aalborg
Du kan henvende dig direkte til:
Gitte Lyksholm Mikkelsen på telefonnummer 9931 2784,
eller pr. e-mail gm-fb@aalborg.dk

HVEM KAN SØGE OM
EN AFDRAGSORDNING OG EN MINIMUMSFRIST?
Hvis du har en samlet husstandsindkomst på under kr.
300.000 (med et tillæg på kr. 39.300 per hjemmeboende
barn under 18 år til og med fire børn), har du mulighed for
at ansøge om:
› en frist på minimum 3 år til at opfylde påbuddet.
› at vente med at betale tilslutningsbidraget til, at din
tilslutning til Aalborg Kloaks stikledning er helt færdig.
› at Aalborg Kloak lægger ud for udgifterne til
spildevandskloakering på din grund og tilslutningsbidraget – mod at du afdrager udgifterne over 20 år.
Du er velkommen til at henvende dig til Miljø- og
Energiforvaltningen i Aalborg Kommune for at få et
ansøgningsskema og vejledningen hertil. Post- og e-mailadresse fremgår af bagsiden.

Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester,
når du ændrer på dit kloaksystem.
Tilslutningsbidraget bliver pristalsreguleret hvert
år. Du kan se det aktuelle beløb på Aalborg Kloaks
hjemmeside: www.aalborgkloak.dk
Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for
spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug.
Prisen i 2016 er kr. 25,39 pr. m3 inklusive moms.
Endelig er der en årlig abonnementsafgift i 2016 på
kr. 717,50 inklusive moms.

Du kan finde autoriserede kloakmestre på følgende
link: http://www.sik.dk/Virksomhed/Autorisation-elvvs-og-kloak/Autorisation/Autorisationsregister
Husk altid at gemme en kopi af
kloakmesterens færdigmelding
og kloaktegning.

Du skal regne med, at vandafledningsbidraget og
abonnementsafgiften ændrer sig fra år til år.
Du kan se det aktuelle beløb på Aalborg Kloaks
hjemmeside: www.aalborgkloak.dk

HVEM

HVAD

HVORDAN

HVORNÅR

Miljø- og
Energiforvaltningen

Orienterer om forpligtelsen til
at spildevandskloakere på egen
grund

Sender påbud til ejerne.
Påbuddet har hjemmel i
miljøbeskyttelseslovens § 28,
stk. 4 og § 30, stk. 1.

I begyndelsen af 2016

Ejerne

Sørger for, at overfladevand ikke
vil belaste spildevandssystemet

Finder selv en egnet løsning for
overfladevand

Inden tilslutning til Aalborg
Kloaks spildevandsstik

Aalborg Kloak

Orienterer om, at vores arbejde
går i gang

Brev til ejerne og eventuelt
møde med grundejerforeningen

Mindst 14 dage før
arbejdet går i gang

Aalborg Kloak

Gennemfører arbejdet

Vores entreprenør udfører
arbejdet

Senest 1. juli 2017

Ejerne

Udfører arbejdet på egen grund
og tilslutter ved skel

Autoriseret kloakmester
udfører arbejdet

Når der er etableret
spildevandsstik til grunden,
og Aalborg Kloak har givet
tilladelse til tilslutning

Ejerne

Indsender dokumentation til
Miljø- og Energiforvaltningen for,
at spildevandskloakeringen er
udført, og bundfældningstanken
er tømt og taget ud af drift

Med en færdigmelding
inklusive kloaktegning fra den
autoriserede kloakmester til
e-mailadressen:
miljoe-front@aalborg.dk

Straks efter, at dit arbejde
på grunden er udført

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål til Aalborg Kloak A/S’ del af spildevandskloakeringen, er du
velkommen til at kontakte os på tlf. 7743 9200 eller på e-mailadressen: kloak@aalborg.dk
Du kan også finde flere informationer om spildevandskloakeringen i sommerhusområdet
Hals-Hou på vores hjemmeside.
Hvis du har spørgsmål til Miljø- og Energiforvaltningens tidsfrister, varsler og påbud, er du
velkommen til at kontakte os på tlf. 9931 2050 eller på e-mailadressen: miljoe-front@aalborg.dk
Med venlig hilsen

Bo Laden
Direktør, Aalborg Kloak A/S

Michael Damm
Miljøchef, Miljø- og Energiforvaltningen

1. udgave 2016
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