Skelbrønd
under kloakfornyelse

VEJLEDNING UNDER KLOAKFORNYELSE
> Hvad er en skelbrønd?
> Tilskud til skelbrønd?
> Fakta om skelbrønde

– nye veje for vandet
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HVORFOR DENNE PJECE?
Du skal som grundejer sørge for, at det er muligt at rense din kloak inde
SPILDEVAND
på din grund. Det er muligt med en skelbrønd.
Med denne pjece håber vi, at give dig et indblik i, hvad en skelbrønd er,
og hvorfor det under kloakfornyelse er fordelagtigt for dig at få installeret
en skelbrønd på din grund.
Har du spørgsmål til kloakfornyelse eller
skelbrønd, er du altid velkommen
til at kontakte os på tlf. 9999 2299
eller info@herningvand.dk.

Med venlig hilsen
Herning Vand
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Hvorfor denne pjece?

Hvad er en skelbrønd?

Få en skelbrønd
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Eksempler på dæksler ved
skelbrønde

Skelbrønden hjælper dig

Ordforklaring
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SKELBRØND

HVAD ER EN SKELBRØND?

SANDFANG

Du skal som grundejer sørge for, at det er muligt at rense din kloak
inde på din grund.
Vi anbefaler derfor, at du får installeret en skelbrønd på
din spildevandsledning.
SPILDEVAND

REGNVAND

En skelbrønd er en mindre brønd, med rense- og inspektionsmulighed, som er placeret på din grund – ca. 1 meter fra skel.

FAKTA OM SKELBRØNDE:
> Skelbrønden giver nem og hurtigt adgang til din del af kloaksystemet.
Dette er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken.
>	Skelbrønden gør det let at afgøre, om det er dig eller Herning Vand,
der skal løse evt. driftsproblemer.
> Rottespærre kan monteres i skelbrønden uden opgravning.

SKELBRØND. Billedet viser en
ejendom med separeret kloak
system og skelbrønd. Skelbrønden
er markeret med en prik på billedet. Læs mere om separering på
www.herningvand.dk

> Vi placerer skelbrønden ca. 1 meter inde på din grund. Du ejer
skelbrønden, når den er monteret.
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FÅ EN SKELBRØND
Hvis du IKKE i forvejen har en skelbrønd, tilbyder Herning Vand dig,
som hovedregel, en gratis skelbrønd på din spildevandsledning i
forbindelse med kloakfornyelsen.
Du skal blot returnere samtykkeerklæringen fra orienteringsbrevet til
Herning Vand i den vedlagte svarkuvert. Du kan også finde samtykkeerklæringen under MIN BY på www.herningvand.dk.
Vi placerer skelbrønden ca. 1 meter inde på grunden, og du vil som
grundejer overtage drift, vedligehold og ejerskab af brønden, efter
den er monteret.
Herning Vand yder ikke tilskud til en sandfangsbrønd på regnvands
ledningen.
Hvis du HAR en skelbrønd, tilbyder vi IKKE en ny brønd.
En eksisterende skelbrønd kan være placeret op til 5 meter fra skel.
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Støbejernsdæksel

Støbejernsdæksel

EKSEMPLER PÅ DÆKSLER
VED SKELBRØNDE
Som udgangspunkt benyttes følgende dæksler:
>> Ved belægning og asfalt benyttes som udgangspunkt
et støbejernsdæksel.
>> Ved øvrige arealer benyttes et betondæksel.

Adgang til skelbrønden
Vi anbefaler, at du ikke tildækker skelbrøndens
dæksel. Det gør det nemt for både dig og os at kontrollere
tilstanden i skelbrønden.

Betondæksel

SKELBRØNDEN HJÆLPER DIG
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Hvis vandet fra din håndvask eller toilet forsvinder langsomt, eller
det ”klukker” mærkeligt, når du skyller ud i toilettet, kan det være
tegn på en tilstopning.
Løft dækslet til din skelbrønd og se, om der er vand i den.
Ansvaret – og dermed betalingen – for afhjælpning af problemet
afgøres nemlig af, om skelbrønden er fuld af vand eller om skelbrønden er tom.
Hvis skelbrønden er fuld af vand, er det tegn på, at problemet
er opstået mellem skelbrønden og vores stikledning. I den situation
skal du kontakte os på tlf. 9999 2299 – så løser vi problemet.
Hvis skelbrønden er tom findes tilstopningen i din del af kloakken. Kontakt et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester,
hvis du ikke selv kan løse problemet.

1.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
på www.herningvand.dk og få nyheder
om gravearbejdet direkte i din indbakke.

2.

SKELBRØNDEN afslører, hvor
eventuelle problemer er opstået.

1. SKELBRØND SPILDEVAND
2. SPILDEVANDSLEDNING
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ORDFORKLARING
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Kloakfornyelse

Regnvandsledning

Udskiftning og separering af kloaknettet så
regnvand og spildevand
føres i hver sin separate
ledning. Kloakfornyelsen
gør, at regnvand løber ud
i vandløb og søer, mens
spildevandet føres til et
renseanlæg.

Ledning til regnvand fra
tagnedløb og riste i vejen.

Ledninger
Mange tænker på el, når
vi taler om ”ledninger”,
men i dette tilfælde er
spildevandsledninger de
rør, spildevandet løber i
og regnvandsledninger
leder regnvand bort.

2.

1.

1. SPILDEVANDSLEDNING
2. REGNVANDSLEDNING

Sandfang
En brønd på regnvandsledningen. Sandfangets funktion er at opsamle sand,
blade m.m. og forhindre
det i at løbe ud i vandløb,
regnvandssøer og renseanlæg. Der skal altid stå
vand i en sandfangsbrønd.
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Skel
Grænsen mellem private
grunde og det offentlige
areal.

Spildevands
ledning
Ledning til brugt vand
fra toilet, bad, håndvask,
vaskemaskine m.m.

Kontortid
Hvem er Herning Vand A/S?
Man.-tors.: Kl. 9.00-15.00
Tlf. 99 99 22 99
Herning Vand A/S er et forsyningsselskab,
Fredag: Kl. 9.00-12.00
info@herningvand.dk
der leverer rent og velsmagende
drikkevand
Lør.-søn.:
Lukket
www.herningvand.dk

til kunderne, samt afleder og renser
spildevandet, før det føres retur til vandkredsløbet.
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Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning

Miljøet er i højsædet hos Herning Vand A/S, og vi ønsker
at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet
i hele Herning Kommune - og Danmark.
Vil du have nyheder fra Herning Vand A/S i din indbakke?
Tilmeld dig vore nyhedsmails på www.herningvand.dk

Kontakt os:

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299

CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

Få mere information på
www.herningvand.dk
For mere information gå ind på www.herningvand.dk
eller scan denne QR-kode.
eller scan denne QR-kode. Hjemmesiden opdateres
Hjemmesiden opdateres
løbendemed
medaktuelle
aktuelle nyheder og gode råd.
løbende
nyheder og gode råd.

konceptas.dk

Hvem er Herning Vand
Herning
Vand er et forsyningsselskab, der leverer
Kontortid:
rent
og velsmagende
drikkevand til
Man.-Tors.:
Kl. 9.00-15.00
kunderne,
samt
afleder
og renser spildevandet,
Fredag:
Kl. 9.00-12.00
før
det
føres
retur
til
vandkredsløbet.
Lør.-Søn.:
Lukket

