Kloakledninger
hvor findes de?
MIN KLOA

K?

OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER
> I dit område
> På din ejendom
> I vejarealer

– nye veje for vandet
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HVORFOR DENNE PJECE?
Det kan være vanskeligt at finde oplysninger om placeringen af
SPILDEVAND
kloakker på privat grund, i vejen eller i et område som helhed.
Denne pjece giver dig et overblik over, hvor du finder oplysninger om
kloakkens beliggenhed både på privat ejendom, i vejarealer og andre
steder i Herning Kommune.
Finder du ikke de oplysninger, du skal bruge,
i denne pjece eller de steder pjecen henviser til,
er du altid velkommen til at kontakte os
på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk.

Med venlig hilsen
Herning Vand

INDHOLD
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Hvorfor denne pjece?

Kloak på privat ejendom
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Den offentlige kloak
Vejafvanding

Ordforklaring

KLOAK PÅ PRIVAT GRUND
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Herning Vand har ingen tegninger over bygninger eller kloak på privat
grund. Du kan finde oplysninger om beliggenhed af kloakken på
privat grund i Herning Kommune via:
byggesager.herning.dk
På siden er det muligt at søge efter en specifik adresse og få
oplysninger om bl.a. kloakken på den konkrete ejendom.

DEN
OFFENTLIGE
KLOAK
RENDESTENS
BRØND

Ved spørgsmål kan du kontakte Herning Kommunes Byggeri, jord
og grundvandsafdeling på tlf. 9628 8040 eller byggesag@herning.dk

MIN KLOAK
Der kan være ejendomme, hvor der ikke er oplysninger om kloakken i
byggesagsarkivet. I det tilfælde er det nødvendigt at få en kloakmester
til at undersøge og kortlægge den interne kloak på ejendommen for at få
klarlagt tilstand samt kloakeringsform (fælleskloak/separatkloak).
Send tegningen til Herning Kommune via e-mail: byggesag@herning.dk
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DEN OFFENTLIGE KLOAK

ORDFORKLARING
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(HERNING VANDS KLOAKNET)
Herning Vands kloakledninger ligger typisk i vejen eller i andre
offentlige arealer.
Du kan finde oplysninger om Herning Vands kloakledninger på
Herning Vands hjemmeside:
www.herningvand.dk ➡ kloak ➡ kloakkort (webgraf).
Her finder du oplysninger om:
> fælleskloak og separatkloak
> hvad kloakken er lavet af (materiale)
> hvilken dybde kloakken ligger i

VEJAFVANDING
(HERNING KOMMUNE)
Oplysninger om de ledninger, der ligger i vejen, herunder også rendestensbrønde, der sikrer afledning af vand fra vejen på de kommunale veje,
finder du hos Herning Kommune, Vej og Trafik.
Vejafvandingen fra de kommunale veje er ikke kortlagt fuldstændigt.
Derfor kan oplysningerne være sparsomme.
Er der tale om en privat-fællesvej, vil det være det pågældende vejlaug/
vejforening, der ligger inde med oplysningerne.
Du kan se, om der er tale om en kommunal vej eller en privat-fællesvej, på:
webkort.herning.dk

Privat kloak

Fælleskloak

Spildevand

Den del af kloaksystemet,
der ligger på privat grund.

Regn- og spildevand føres
i samme ledning (fællesledning).

Brugt vand fra toilet, bad,
håndvask, vaskemaskine
m.m.

Separatkloak

Overfladevand

Regnvand og spildevand
bliver ført i hver sin separate ledning. Regnvandet
løber ud i vandløb,
søer eller havet, mens
spildevandet ledes til et
renseanlæg.

Det regnvand, der ikke
siver ned i jorden, men
ledes til kloakken. Den
del af regnvandet, der
falder på tagarealer kaldes
tagvand.

Offentlig
kloak
Den ejes i dag af Herning
Vand. Det er det kloaknet, som den private
kloaker sluttet til.
Herning Vands ledninger
ligger oftest i vejarealet
eller i andre offentlige
arealer.

Vejafvanding Ledninger
Er det kloaksystem, oftest
beliggende i vejarealet,
der leder vand væk fra
vejarealer. Rendestensbrøndene er en del af
vejafvandingen. Vejafvandingen kan være tilsluttet
den offentlige kloak.

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

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

