PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN.
SEPARATKLOAKERING
Langeland Kommune og Langeland Forsyning
er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer
og havet. Det gør vi bl.a. ved at forny
kloaksystemet.
Dit nærområde vil blive berørt af dette
kloakarbejde inden for de næste 3 år.
Det nye kloaksystem udføres som et
separatsystem, hvor spildevand og regnvand
løber i hver sit rør.
Denne pjece vil indeholde besvarelse
på følgende:
• Hvorfor lægger vi nye kloakrør?
• Hvorfor separatkloakere?
• Hvad skal du selv gøre og betale?
• Hvordan kan du separatkloakere?

Projekt regnvand til Vejlen
Projektområde:

Det er her vi lægger
regnvandsledningerne
i løbet af 2017-2018

Hvorfor lægger vi nye kloakrør i din vej
og hvorfor separatkloakere?
Kloakrørene i dit område er nedslidte og har ikke kapacitet til at håndtere den
mængde regnvand, der falder i dag som følge af klimaforandringerne.
Området hvor du bor er fælleskloakeret, hvor regn- og spildevand løber sammen i
et fælles rør.
Fælleskloak belaster miljøet. Derfor har Langeland Kommunes
kommunalbestyrelse vedtaget et forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen, der
udlægger området til separatkloakering.
Ved en separatkloakering sikres det, at kun regnvandet løber til vandløb, søer og
havet. Spildevandet løber forsat til renseanlægget.

Forslag til tillæg
nr. 4 til
spildevandsplanen
er vedtaget d.
31/8-2016. Planen
er i høring i 8 uger.

Kilde: ”teknologisk institut" tegneren Claus Riis

Ved fælleskloak løber både regn- og spildevand i
et rør til rensning på renseanlægget. Ved kraftige
regnskyl er rørene ikke store nok, og der sker
overløb af urenset spildevand til vandløb, søer og
hav. Har du ikke sikret din kælder, er der også
risiko for oversvømmelser i kælderen.

Separatkloak

Kilde: ”teknologisk institut" tegneren Claus Riis

Ved separatkloak lægges der to rør, således at
regnvandet ledes direkte ud til vandløb, søer eller
hav. Spildevandet løber til renseanlægget.

Projekt Regnvand til Vejlen skal bl.a
minimere risikoen for følgende:
• Spildevand i din kælder og på din
grund
• Oversvømmelse af veje
• Forurening af vandløb og søer
• Tilstedeværelse af rotter i de
offentlige kloakker.

Ved separatkloak lægges to rør – et til
regnvand og et til spildevand

Hvad skal du selv gøre og betale og hvordan
separatkloakerer du?
Som grundejer skal du selv sørge for at
separatkloakere på egen grund. Du vil modtage et
påbud fra Langeland Kommune om at adskille dit
regn– og spildevand.
Påbuddet vil først blive sendt til dig, når Langeland
Forsyning har lagt de nye rør og sat to stik ved din
skelgrænse.

Som det er nu, ledes både regnog spildevand til stikket i skel.

Når projektet gennemføres etablerer
Langeland Forsyning to stik til dig i
skel, et til regnvand og et til spildevand.

Muligheder for nedsivning af regnvand
Du kan vælge, om du vil tilslutte al dit regnvand til det
nye stik, eller om du i stedet vil håndtere regnvandet på
egen grund i et såkaldt LAR(lokal afledning af
regnvand) anlæg, fx. en faskine.
Der er mange andre muligheder for afledning af
regnvandet på din grund.
Du kan søge mere viden og inspiration på
www.klimatilpasning.dk eller i tillæg 4 til
spildevandsplanen, som du kan se på Langeland
Kommunes hjemmeside: www.langelandkommune.dk.

Næste skridt?
Projekt regnvand til Vejlen påbegyndes i 2017
og forventes afsluttet i 2018.
Langeland Forsyning vil løbende orientere dig
om projektet på www.langeland-forsyning.dk.
Du har mulighed for at få nyheder pr. mail,
såfremt du oplyser din mailadresse til os.
I forbindelse med projektet vil forsyningen
have behov for at undersøge forskellige ting i
området. Hvis vi skal besøge din ejendom, vil
du blive nærmere orienteret herom.

Har du spørgsmål?

Til
separatkloakering
på din grund

• Kontakt: Langeland Kommune på tlf.
63516300 eller mail:
post@langelandkommune.dk,
Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

Til
separatkloakering
på offentlig vej

• Kontakt: Langeland Forsyning på tlf.
63516800 eller mail: post@langelandforsyning.dk,
Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

Til pris for
separering på egen
grund

• Kontakt: En kloakmester

