Kontakt os
Oplever du driftsforstyrrelser i kloakken,
er du meget velkommen til at kontakte
vores spildevandsvagt på:
Tlf.: 89 64 50 20 - 24 timer i døgnet 7
dage om ugen

Favrskov Forsyning
Torvegade 7 - 8450 Hammel
affald@favrskovforsyning.dk
www.favrskovforsyning.dk
89 64 50 00

Din kloak er

dit ansvar

Din kloak er dit

ansvar

Hvem ejer kloakken? Og hvem har ansvaret for hvad?
Som grundejer, ejer du også alle kloakinstallationer på din grund. Det betyder, at du har ansvaret for, at afløb og
kloakrør på ejendommen fungerer og
er tætte. Det er ligeledes dig, der skal
betale for reparation eller rensning af
kloakledningen på din grund.

Det er dermed os, der har ansvaret for
at kloaknettet uden for din grund fungerer effektivt.
Dine kloakledninger er forbundet med
vores kloaknet, så dit spildevand og
regnvand ledes videre til enten renseanlæg eller regnvandsbassiner.

Favrskov Forsyning ejer kloakledningerne uden for din grund.

Stikledning, privat
Skelbrønd, Favrskov Forsyning

Hovedledning
Favrskov Forsyning

Stikledning
Favrskov Forsyning

På Favrskov Kommunes byggesagsarkiv kan du finde afsluttede byggesager vedrørende din
grund. Gå ind på public.filarkiv.dk

Skelbrønd
I skellet mellem din grund og det offentlige fortov eller den offentlige vej,
er der normalt en skelbrønd. Brønden
er placeret på din grund ca. en meter
fra skel, og markerer grænsen mellem
dit og det offentlige kloaksystem.
Hvis du ikke har en skelbrønd på ejendommen, er det matrikelskellet, der
markerer grænsen mellem dit og det
offentlige kloaksystem.
I separatkloakerede områder, hvor der
både er en kloakledning til spildevand
og en til regnvand, vil der ligeledes

være to skelbrønde.
Skelbrønden giver nem og hurtig adgang til din del af kloaksystemet, hvilket er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken.
Det er vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må derfor
ikke lægge fliser eller plante blomster,
buske eller lignende over dækslet.
Favrskov Forsyning forbeholder sig ret
til at aflyse arbejdsopgaven, hvis
dækslet ikke er fritlagt.

Skelbrønd. Husk at det er dit ansvar at fritlægge dækslet – ikke Favrskov Forsynings.

