
Pumpe i kælderen
Jammerbugt Forsyning har pligt til at aflede vand fra stue-
plan, mens du selv skal aflede vand fra kælderetagen. Det 
bliver måske nødvendigt med en pumpe i kælderen, der 
pumper vandet op i de nye kloakledninger. Det er aldrig 
nødvendigt med en pumpe til spildevand fra stueetagen. 

Større ledninger
De nye kloakledninger til regnvand er normalt større end 
de gamle ledninger. Du får besked, hvis det får betydning 
for tilslutningen mellem dit og det offentlige kloaksystem. 

Undskyld, vi støver
I forbindelse med kloakarbejdet vil der være gravearbej-
der i vejene, perioder med begrænset adgang til ejendom-
mene, ændrede busstoppesteder, omkørsler, støv og støj. 

Vi forsøger at begrænse generne mest muligt og håber på 
din tålmodighed. Du er altid velkommen til at kontakte 
os, hvis der er noget, du undrer dig over.

Hvad betyder det for din ejendom?

Efter

Før

På www.jammerbugtforsyning.dk kan du læse mere 
om det nye kloaksystem. Du kan blandt andet se 
kort og tidsplaner for planlagte kloakarbejder.

Du får nu et nyt og moderne hoved-kloaksy-
stem i dit område. Hvis det skal fungere opti-
malt, kan du blive nødt til at tilpasse kloaksy-
stemet på din egen grund. Til gengæld kan du 
glæde dig over, at du tilfører dit hus værdi, og 
at du har et tidssvarende kloaksystem i mange 
år fremover.  

Nye dræn
De gamle, utætte kloakledninger i dit område 
kan i øjeblikket virke som dræn for grundvandet 
i dit område. Når vi lægger nye tætte ledninger, 
kan grundvandet ikke længere trænge ind i led-
ningerne, og det kan medføre, at grundvands-
standen på din grund stiger. Du kan derfor blive 
nødt til at etablere nye omfangsdræn for at sikre 
din ejendom.



Hvor kan jeg få mere at vide?

Vi sender dig en endelig tidsplan og en række praktiske 
informationer, inden vi begynder kloakarbejdet ud for 
din ejendom. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål.

Jammerbugt Forsyning A/S
Lundbakvej 5
9490 Pandrup 

Telefon 72 57 99 20
Fax 72 57 88 87

administration@jfas.dk
jammerbugtforsyning.dk
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Kloakarbejde i dit område

Jammerbugt Forsyning moderniserer nu det gamle og 
utidssvarende kloaksystem i dit område. Fremover 
kommer regnvand og spildevand til at løbe i hver sin 
kloakledning, hvilket giver bedre plads til regnvandet 
fra de voldsomme regnskyl, som klimaforandringerne 
medfører i disse år.

Gavner sundheden
Et nyt og helt tæt kloaksystem minimerer risikoen for, 
at der siver spildevand ud i omgivelserne, og at der 
kommer rotter i kloakkerne. Et velfungerende kloak-
system fremmer på den måde sundhed og forebygger 
sygdomme. 

Kloakarbejde 
i dit område

Hvad betyder det for dig? 

Vi etablerer nu et nyt kloaksystem, hvor regn-
vand og spildevand løber i hver sin ledning. På 
den måde kan vi lede det rene regnvand uden om 
rensningsanlægget og derved undgå, at anlægget 
bliver overbelastet under kraftig regn. Det  giver 
en langt mindre risiko for, at vandet står op i kloak-
kerne, og at du får oversvømmelse i din kælder. 

Projektet betyder, at regnvand og spildevand også 
skal løbe i hver sin kloakledning på din grund. Hvis 
dit regnvand og spildevand ikke allerede løber i 
hver sin ledning, skal du kontakte en autoriseret 
kloakmester og få ham til at udføre arbejdet. Du 
må ikke selv udføre kloakarbejde. 

Vi anbefaler, at du samtidig får kloakmesteren til 
at tjekke, om kloakken er tæt og fungerer, som 
den skal. På den måde mindsker du risikoen for 
rotter, der ofte søger mod slidte og utætte dele 
af kloakken. 

Du skal selv betale for kloakarbejdet på din egen 
grund.


