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Information om kloakeringen i Kåstrupvej
Som tidligere informeret om skal Kalundborg Forsyning i gang med at lægge nye
fjernvarmeledninger og ny kloakledning.
Ny kloak og mulighed for nedsivning af regnvand på egen grund
Der har tidligere været udmeldt, at der vil ske en separering af regnvand og spildevand på
Kåstrupvej. Dette er ikke længere tilfældet. Der bliver i dette projekt kun lagt en ledning til
både spildevand og regnvand. Der er mange på Kåstrupvej der nedsiver regnvandet. Det er ca.
30% der nedsiver, og dermed er der meget mindre regnvand der bliver tilført kloakledningen.
Det er billigere at etablere en kloakledning og den enkelte grundejer skal ikke udføre en
separering af kloaken på egen grund.
Som udgangspunkt vil vi tilslutte jeres eksisterende kloakstik til den nye kloakledning. Vi
lægger et nyt kloakstik indtil skel. Der sættes ikke skelbrønde.
Der er enkelte ejendomme, hvor deres nuværende tilslutning til spildvandsledningen bliver
ændret. Disse ejemdomme vil få et separat brev om dette.
Nedlæggelse af septiktank
Måtte man på nuværende tidspunkt have en septiktank ifm. ens ejendom, skal tanken
nedlægges. Kloakken kan fremadrettet håndtere al spildevandet. Tanken vil ikke fremover
blive tømt af Kalundborg Forsyning. Det er den enkelte grundejers ansvar at nedlægge tanken.
Nedlæggelsen af tanken skal foretages af en autoriseret kloakmester. Tanken må først
nedlæggelse, når den nye kloak er etableret.
Lukning af Kåstrupvej
Kåstrupvej, er lukket for gennemkørsel af biler. Gående og cyklister kan komme forbi. Vi
henstiller til at cyklister trækker deres cykel forbi arbejdsområdet. Der er skiltet med dette.
Bilisterne vil blive ledt via Kåstrup Holmevej ned til krydset ved Dagli’Brugsen.
Vejen vil være lukket på et område på ca. 150m. Der hvor der ikke arbejdes kan man komme
til og fra sin ejendom i bil. Der vil være mulighed for parkering på Kåstrupvej 19, gruspladsen
der er omkranset af sten.
Kontakt
Skulle der være praktiske ting i forbindelse med arbejderne kan Kalundborg Forsyning kontaktes, men I er også velkommen til at tage kontakt til entreprenøren, så kan de hjælpe og give
et svar med det samme

Kalundborg Forsyning A/S ▪ Holbækvej 189B ▪ 4400 Kalundborg
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Vi vil løbende forsøge at holde dig orienteret om projektet. Der er i Dagli’Brugsen og på
skurpladsen sat en tegning op, der viser hvilket område der er afspærret. Denne vil løbende
blive opdateret.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kalundborg Forsyning eller
besøg Kalundborg Forsynings hjemmeside på: www.Kalfor.dk. Her vil man under fanen: Om os
 Her graver vi Fjernvarme- og kloakrenovering i Kåstrupvej, se de seneste informationer
omkring projektet.
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