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Undersøgelse af fejlkobling af regn- og spildevand på din ejendom

Sjællandsgade 6
7430 Ikast

Kære Borger

Tlf.: +4599604000

Ikast-Brande Kommune har fået en henvendelse fra Ikast-Brande Spilde-

Sagsbehandler:

vand A/S, som har registreret, at der findes spildevand/toiletpapir i deres

Hans Jørn Skjærbæk

regnvandssystem i dit område i Klovborg.

E-mail:
hjskj@ikast-brande.dk

Området, hvor din ejendom ligger, er separatkloakeret og enkelte ejen-

Direkte telefon:

domme er spildevandskloakeret. Det betyder at alt tag-/overfladevand og

Tlf.: +4599603366

spildevand, skal adskilles på egen grund og ledes til henholdsvis spilde-

Sagsnr.:

vands- og regnvandsledninger eller nedsives på egen grund.

06.01.15-P20-1-20

I den forbindelse har Ikast-Brande Spildevand A/S brug for at undersøge
kloaksystemet på din ejendom.
Hvornår
Undersøgelsen udføres:
Mandag den 16. november til fredag den 20. november
(uge 47)
Undersøgelsen indebærer at operatørerne færdes i haver/indkørsler og
eventuelt løfter dæksler og filmer ledninger under jorden.
Hvordan udføres undersøgelsen
Regnvand
Undersøgelsen af regnvandssystemet sker ved, at operatøren hælder
farvet vand i afløbsbrønde og på husets tag og samtidig holdes regn- og
spildevandsledningerne i vejen under observation for at se, om vandet
løber i den rigtige ledning. Dette sker fortrinsvis inden for normale
arbejdstid og det er ikke nødvendigt at der er nogen hjemme.
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Spildevand
Undersøgelsen af spildevandssystemet forgår ved, at Ikast-Brande Spildevands operatør kontakter den enkelte ejendoms beboer og skyller en
nummereret flydebold ud gennem alle toiletter. Efterfølgende konstateres
det, om boldene er skyllet ud i regn- eller spildevandsledningen. Dette
arbejde udføres:
Mandag den 16. november 2020 mellem kl. 17 og kl. 19,
Tirsdag den 17. november 2020 mellem kl. 17 og kl. 19 og
Torsdag den 19. november 2020 mellem kl. 17 og kl. 19.
Da Ikast-Brande Spildevand skal have adgang til bygningens toiletter, er
det nødvendigt, at der er nogen hjemme i et af de tre tidsrum. Hvis der
ønskes et bestemt tidspunkt (eller evt. et andet tidspunkt) kontakt IkastBrande Spildevand, Benny Madsen tlf. nr. 20905857.
Hvad sker der bagefter
Såfremt regn-/spildevandssystemet på din ejendom er i orden, har undersøgelsen ingen betydning for dig, og du hører ikke mere herom.
Hvis der konstateres fejl på dit regn-/spildevandssystem, vil du blive
yderligere informeret derom.
Spørgsmål
Har du spørgsmål vedr. undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte
Ikast-Brande Spildevand, Benny Madsen på tlf. nr. 20905857.

Med venlig hilsen
Hans Jørn Skjærbæk
Spildevand
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