
 
 

 

 

    

Undersøgelse af Kloakledninger I dit område 

Vedr. ejendom:      
 
I forbindelse med den fremtidige adskillelse af regn- og spildevand i Chri-
stiansfeld etape 3-6 undersøger BlueKolding de eksisterende kloaklednin-
ger i dit område. Det er nødvendigt at undersøge den eksisterende fælles-
kloak for at kende dens placering og fysiske tilstand.  
 
Undersøgelserne af kloakken foregår med et kamera, og for at vi kan filme, 
er det nødvendigt først at rengøre kloakledningerne, hvilket sker ved høj-
tryksspuling. 
 
Vi undersøger den eksisterende kloak frem til den første skelbrønd på din 
ejendom. Skelbrønden er din ejendom, men vi har behov for at kende place-
ringen af den. Er du tvivl om, hvilken del af kloakken, du har ansvaret for, 
kan du se mere på: https://bluekolding.dk/selvbetjening/ansvaret-for-
kloakken/ 
 
Muligvis fylder vi vand i tagrender, ACO-dræn mv. for at få klarhed over, 
hvor de enkelte elementer på din ejendom er tilsluttet kloakken. Måske får vi 
desuden brug for din hjælp til at tænde for en vandhane eller trække ud i 
toilettet.  
 
Ifm. undersøgelserne vil du også opleve diverse markeringer på fortove, fli-
ser mv. og markeringspæle. Markeringerne angiver f.eks. skjulte brønde, 
placering af kloakhoved- eller stikledninger osv.  
 
Højtryksspuling og TV-inspektion udføres af firmaet NORVA24. Placeringen af 
de afsatte punkter på fortovsfliser, rabatter og eventuelt også på din grund 
sker efter GPS-opmåling foretaget af firmaet GEOPARTNER.  
 
I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at frigrave kloakken for at fore-
tage TV-inspektion af kloakledningerne. Hvis det bliver nødvendigt, kontak-
ter vores entreprenør Per Aarsleff A/S dig direkte herom. Vi reetablerer na-
turligvis det, som har været gravet op.  
 
NORVA24 starter arbejdet med højtryksspuling i uge 6, og TV-inspektion er i 
uge 7. Ifm. spulingen er der nogle ting, som du skal være opmærksom på. 
NORVA24 giver besked herom med en skrivelse i din postkasse.  
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Du kan se en tegning af, hvor vi undersøger kloakken ved spuling og TV-
inspektion her: https://bluekolding.dk Klik på ”Her arbejder vi” og find ”Un-

dersøgelse af Kloakledninger Christiansfeld etape 3-6” 
 
Husk at videregive informationen til eventuelle lejere, da vi skriver direkte til 
bygningsejerne. Norva24 uddeler sedler i alle postkasser.  
 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede på 7636 3622 eller mast@blueKolding.dk 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Martin Staunsbjerg  
Anlægsingeniør  
 


