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Kloakering af Vester Husby $ommerfiusområde-

Vests Husby Grundejerforenirry har med brev af 15. maj 2013 til Hdsbbro
Kommunes åyråOsrneOlemmer ieSst nogte spørgsmål vedrgrende ldoakeringen af

Vester Huaby sommerhusomrfue.

Holstebm Kommune er myndighed på Bygningsreglementet, herunder nonn for

afløbsinstallationer, DS 432-

Vestforsyning Spildevand A/lS herefter Vesforsyning eransvadig for etablelngen af

kloaksys-bmåt ibmråOet og skal her sikrc, at samilige ejendomme tra stueplan kan

aneCe spitOevandet veO gravitation i selvrensende ledninger. Kan afledningen ikke

ske ved gravitation, skalVesffirsyning etablere en anden spildevandslosning.

CåW AIS herefter COW erVesffirsynings rådgiver iforbindelse med projektets

gennemførelse.

Etsråde,dngaf afr ø-bsin*allatiorært&4wgrun&rænsen

Vestforsyning forcr i henhold til Miljcbeskytelseslorens $ 28 stk. 4 stikledning frem

tilgrundårænsen og skalmodtagelpildevand fra ejørdommen ved gravitation fra

sftpenl Grundejeren erfolpligftettildtilslutte $rg og eni henhold til betdingslovens

$ 2 ;tk. 1 forpligættil at betale et lovfastsattilsluhirqsbidnag'

Normen regulerer jf. pkt 1.2 ikke de ledningsarbeids r.denbrgrundgrænsen,€om
Vesttursynfng uOfdrci gom et l6a| i varetagelsen tr se!9karyd5 tursyningspligt' Dv$'

teOning* soå er betiggende i de private fiællesveje eller oiffenflige veje er ikke

omfatet af DS 432.

EFrffierirw af afl øbsi nfr$a:lioæ r irdelfifor a rurW tæn$en

Afløbsinstallationer på privat grund indenfor grundgrænsen skal udføres i henhold til

bygningsreglementet, som herwiser tit normen for afløbsinstallationer, DS 432-

Når normen fioreskriver et ledningsfald på 20 promille i et hus med lavtskyllende

iåifrt, *,tif"f detforstås sådan, åt noråen givervejledende.retningslinjer på

uOfsrelåmåder, der opfflder de funktionelle krav, q som kan anvendes uden

iO*rfigur* dokumentaliånl efsempelvis vejledende lcav til minimumsledningsfald for

at opnå selwensning.

CO11y1 har oplystVestforsyning, at afløbsledningerfira boliggr i pmksis etableres.med

åinOr" fdd iå f.eks. 15 piomitte. Hvis afløbssystemet er udført koneld, giver dette
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ikke poblemer med selvrensning.

CO\M oplyser endvidere, at uanset af;stand mellem skelbønd og bolig, så viJ

ledningen være selvrensende ved 15 promilles fald ogsa med et lavtskyllende toilet

WA4linstalleret

Alle afføbsinstallationer ijord skal godkendes af auioriseret kloakmester som skal

inÅsende en fiærdigmelding til kommunen, hvoraf det henrgå'rom

afløbsinstallationeme er udfgrt i ovelenss*emmelse med gddende normer.

Kan nonnens vejledende 20 promilles ledningsfald, 25 meter krav m-v" ikke

umiddelbart eifterkommes anfører kloakmesteren det i en dvigeråpport, der

indsendes titkommunen" Kommunen kan enten godkende en anden

udførelsesmetde eller kan dispensere fra normens krav, selvom der ikke furdigg*
dokumentation fur, at funklionskravene kan overholdes.

Der er således ikke tale om etablering af hverken ulovlige anlæg ellertilslutning af
ulovlige anlæg.

Efterføtgerf,e srcHørrcr

Viser der sig efterfølgende at værG! pnoblemer med afledning af spildevand fia den

enkelte elenOom vil ået hlive vurderet om &t er selve slikledningen eller orn det er

afløbsinsiallationeme i huset, der giver anledning til problemer.

Hvis det mgd furvsrtring måtte vise sig, at en eiendom ikke kan aflde sitspildevand

vd gravitation fra stueplan, så er Vesforsyning brpligrtet til at løse problemel

Med venlig hilsen

Flemming Lehhert Sørensen
Natur- og Miljøchef

Kopi til orientering er sendt tilvestforeyning: vestfeEvning@Estforsvning'd-K
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