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Kontraktligt medlemskab
af Kloakforsyningen
Hvad er kontraktligt medlemskab af
kloakforsyningen?
Et kontraktligt medlemskab af Favrskov Spildevand består i, at forsyningsselskabet etablerer, driver og vedligeholder et nedsivningsanlæg, biologisk sandfilteranlæg, minirenseanlæg
eller lignende beliggende på din ejendom, mod
at ejeren betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag.

Ejerens forpligtigelser
Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af
kloakforsyningen har ejeren ansvaret for
etablering og vedligeholdelse af bundfældningstank og eventuelle omlægninger af eksisterende kloakledninger på ejendommen.

Hvem tilbydes kontraktligt medlemskab
af kloakforsyningen?
Når Favrskov Kommune påbyder forbedret
rensning af spildevandet fra en ejendom, er
kommunen forpligtet til samtidig at tilbyde
ejerne af ejendommen et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Ejeren skal desuden etablere vand- og strømforsyning, hvis dette er nødvendigt til drift af
renseanlægget.

Hvis ejeren ikke ønsker selv at stå for den forbedrede rensning som påbudt, kan ejeren
derfor vælge at blive medlem af kloakforsyningen.
Tilbuddet gives til ejendomme i det åbne land
(som har udledning til udpegede målsatte
vandløb) i forbindelse med meddelelse af påbuddet. Tilbuddet gælder ikke for erhvervsejendomme.
Kloakforsyningens forpligtigelser
Kloakforsyningen udfører de nødvendige forundersøgelser på ejendommen, med henblik
på at afklare, hvilken renseløsning der skal udføres på ejendommen.
Kloakforsyningen står desuden for etablering
og drift af selve renseanlægget samt tømning
af bundfældningstank 1 gang årligt.

Bundfældningstanken skal som minimum have
et rumfang på 2 m3 og være inddelt i 2 kamre.

Der må ikke ledes regnvand til bundfældningstanken.
Hvis ejeren ønsker et mere omkostningskrævende anlæg end det Kloakforsyningen foreslår, bekoster ejeren differencen.
Økonomi
Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab skal
der betales tilslutningsbidrag til Kloakforsyningen. Tilslutningsbidraget forfalder ved
kontraktens indgåelse.
Derudover skal ejeren fremover betale vandafledningsbidrag til Kloakforsyningen. Vandafledningsbidraget består af et fast bidrag og et
variabelt bidrag afhængig af vandforbrug.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til ovennævnte kan rettes til
Favrskov Spildevand A/S.
Hvis du er i tvivl om, hvad et kontraktligt medlemskab vil betyde for netop din
ejendom, vil Favrskov Spildevand gerne
deltage i et møde på ejendommen.
Favrskov Spildevand kan træffes på:

Taksterne fremgår af Favrskov Forsynings
hjemmeside: www.favrskovforsyning.dk

Favrskov Spildevand
Torvegade 7
8450 Hammel

Ejeren skal desuden fremover betale elforbruget til renseanlægget.
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89 64 50 00

