Att: Carsten Moes Jørgensen

AFTALEERKLÆRING OM
UDFØRELSE AF KLOAKERING
Kan også udfyldes på www.herningvand.dk/aulum
Oplysninger vedrørende ejendommen: (Udfyldes af ejer)

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk

EJER:
ADRESSE:
BY:
TELEFON NR.:

Ejeren af ovenstående ejendom erklærer hermed at være ejer af ejendommen og at være indforstået
med, at nedenstående arbejde kan udføres på ejendommen.

SKELBRØND
Ejeren ønsker følgende udført på ejendommen: (Sæt et kryds)
DER ER INGEN skelbrønd på grunden, og ejer ønsker derfor etablering af ny skelbrønd til spildevand,
	
placeret ca. 1,0 m inde på grunden.
EJER ER I TVIVL om hvorvidt der forefindes en skelbrønd på grunden, men ønsker en skelbrønd. Herning
	
Vand A/S eller Entreprenøren vil ved afkrydsning af denne mulighed undersøge forholdene – udgifterne for
dette betales af Herning Vand. (Hvis I er i tvivl, så sæt kryds her – så undersøger vi forholdene. Besvar stadig
omkring Vibrationsmåling og Fotoregistrering)
	Hvis det viser sig, at der i forvejen er en skelbrønd på grunden - placeret op til fem meter fra skel - etableres
der ikke en ny skelbrønd og den eksisterende udskiftes ikke – (stikledningen vil blive udskiftet til skel).
DER ER en eksisterende skelbrønd på grunden, og ejer ønsker derfor kun etableret stikledninger til skel.
	
DER ER IKKE en eksisterende skelbrønd på grunden, og ejer ønsker heller ikke en ny skelbrønd etableret.
	

VIBRATIONSMÅLINGSUDSTYR
Herning Vand anvender, hvis det vurderes nødvendigt, vibrationsmålingsudstyr for at sikre, at vibrationer/rystelser
fra kloakarbejdet ikke overstiger de tilladte grænseværdier. På ejendommenes fundament/sokkel vil der blive monteret måleudstyr, som vil blive fastgjort i et 5 mm hul, der bliver boret. Efter anvendelse sørger Herning Vand for,
at hullet bliver repareret af et professionelt murerfirma.
(Sæt et kryds)
J EG/VI ACCEPTERER, at Herning Vand fastmonterer måleudstyr på ejendommen, hvis det bliver vurderet,
at vibrationsmålingsudstyr bliver nødvendigt.
JEG/VI ACCEPTERER IKKE, at Herning Vand fastmonterer måleudstyr på ejendommen

FOTOREGISTRERING (sæt et kryds)
JEG/VI ACCEPTERER, at Herning Vand foretager fotoregistrering af min ejendom udvendigt.
JEG/VI ACCEPTERER IKKE, at Herning Vand foretager fotoregistrering på ejendommen.
Aftaleerklæringen returneres i vedlagte svarkuvert til Herning Vand eller udfyldes online
www.herningvand.dk/aulum

Dato: ______________________________

Underskrift: _____________________________________________

OBS! Du kan scanne QR-koden med kameraet på din smartphone. Så kommer du direkte hen til
aftaleerklæringen på vores hjemmeside.

