Solrødgårds Allé 6
3400 Hillerød
Tlf: 48 23 10 00
Mail: kundeservice@hfors.dk
www.hillerodforsyning.dk

Ansøgning om kloaktilslutning
Ejendommen

Vejnavn:

Nr.:

Ejerlav:

Matr.nr.:

Skødehaver

Navn:

Adresse:

Tlf.nr:

E-mail:

Ønsket tilslutning
Kun spildevand
Kun regnvand
Både regn- og spildevand
Antal boligenheder der skal tilsluttes på matriklen: ____ (Gælder ikke for erhverv)
Kontakt evt. Hillerød Forsyning, for at få oplyst om der er mulighed for tilslutning af regnvand.
Findes der i forvejen skelbrønd / stik på grunden?
Ja

Nej

Ved ikke

Placering ønskes aftalt på forhånd
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Øvrig information
På grunden placeres stikket normalt tæt ved skel mod vej/hovedkloak.
Grundejeren bør placere en skelbrønd på den interne del af kloakken for at sikre rensemulighed.
Inden gravearbejdet påbegyndes skal grundejeren selv sørge for at få fjernet træer, hække, hegn,
buske, skelpæle og andet, der befinder sig på grunden og kan være til hinder for arbejdets udførelse.
Hvis dette ikke er tilfældet, påtager kloakforsyningen sig intet ansvar ved evt. beskadigelse heraf.
Når der er mulighed for afledning, det vil sige, på det tidspunkt hvor Hillerød Forsyning er færdig med
anlægsarbejdet i forhold til kloakering af din ejendom, opkræves tilslutningsbidrag i henhold til vores
betalingsvedtægter.
Taksterne for de forskellige tilslutningsbidrag kan ses på www.hfors.dk.
VIGTIGT: Når Hillerød Spildevand har etableret pumpebrønden, skal du selv sørge for tilkoblingen til
pumpebrønden. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Hillerød Spildevand skal
have mulighed for at syne arbejdet. Når arbejdet er udført, skal du som borger kontakte Hillerød
Kommune og sørge for, at din bolig registreres som tilsluttet til det offentlige kloaknet. Dette gælder
også almindelig tilslutning til kloak uden pumpebrønd
Du skal herefter tage kontakt til Hillerød Forsynings kundeservice, som vil sørge for, at din
tømningsordning bliver afmeldt og at betalingen ændres til den nye situation.

Dato:

Sted:

Skødehavers underskrift
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