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Mariagerfjord Vand a|s sikrer et renere vandmiljø
Mariagerfjord Vand a|s arbejder for et renere 
miljø. Derfor er vi i gang med at separat-
kloakere alle kloakerede byområder. 
Kloakken udføres med et rør til regnvand og 
et til spildevand. 

Der er mange gevinster ved at separat-
kloakere, og allerede nu kan vi se, hvordan 
både plante – og dyreliv stortrives i Hodals 
Bæk ved Hovangsvej, hvilket blandt andet 
skyldes et fællesprojekt, hvor Mariagerfjord 
Kommune lavede slyngninger på Hodals Bæk, 
og Mariagerfjord Vand a|s separatkloakerede 
området omkring bækken og lavede et nyt 
regnvandsbassin.

På den måde:
•  sikrer vi et rent og artsrigt vandmiljø i både 

fjord, åer og hav i og omkring Mariagerfjord 
Kommune.

•  Minimerer vi konsekvenserne af de hyppi-
ge skybrud, der medfører store materielle 
omkostninger.

•  sparer vi økonomiske – og miljømæssige 
resurser, idet kun spildevandet skal renses.

Mariagerfjord Vand & FN’s Verdensmål
Separatkloakering er en del af Mariagerfjord 
Vands ønske om at opfylde verdensmål 6, 11, 
13 og 14.

Med separatkloakering er vi med til at sikre 
adgang til rent vand, skabe bæredygtige byer, 
bekæmpe konsekvenserne af klimafor-
andringerne og bevare bæredygtige havmiljøer.
Læs mere om verdensmålene på
www.verdensmaalene.dk 

Separatkloakering – også på egen grund 
– sikrer bedre miljø og natur. 
Derfor vil Mariagerfjord Kommune og Mari-
agerfjord Vand a|s i fællesskab udføre restriktiv 
kontrol med, at separatkloakeringer bliver 
gennemført på privat grund. Dette gælder også 
ejendomme, hvor der er udført separatkloa-
kering i den offentlige del, når der registreres 
kloakforhold, der tyder på, at separatkloake-
ringen ikke er gennemført i fuldt omfang på 
privat grund. 

Har du undersøgt om din ejendom er separat-
kloakeret? Arbejdet med separatkloakering på 
egen grund skal udføres af autoriseret kloak-
mester for at være gyldig.

BILVASK: 
Husk, at når der er etableret separat-
kloak, bliver regnvandet ikke sendt 
til rensning på renseanlægget, men 
a� edt direkte til vandmiljøet. Vask 
derfor aldrig din bil derhjemme 
med sæbevand, når der er etableret 
separatkloak, da vandet løber ned 
i regnvandskloakken og kan skade 
vandmiljøet.

Fakta boks:
I forbindelse med separatkloakering, 
forbindes vejafvandingen til den nye 
regnvandsledning. Det er vejens ejer 
som vedligeholder vejriste og vejbrøn-
de. I offentlige veje er det Mariager-
fjord Kommune, som vedligeholder 
vejafvandingen.

Læs mere på www.mariagerfjordvand.dk 


