
Beboerinformation 
 
Næstved d. 25.05.2016  
 
Ændring til tidligere fremsendte information  
Vi skal renovere de offentlige kloakledninger på Enø –  
Strandvej – Skrænten – Grønningen - Strømmene  
 
NK Spildevand skal TV-inspicere og renovere kloakledningerne i jeres område. 
Arbejdet forgår i flere etaper. 
 
Arbejdet vil foregå efter følgende tidsplan: 
 
  Forarbejder / forundersøgelser   uge 22 – uge 23 
  Strømpeforing af hovedledninger  uge 35 – uge 36 
  Kontrol af udført arbejde   uge 36 – uge 37 
 
I vil løbende få nærmere information via SMS  
 
Hvis du ønsker, at tilmelde en mobiltelefon som ikke er registreret på jeres 
helårsadresse (f. eks. En firmabetalt telefon) til vores sms-service, kan du gøre 
det ved at udfylde tilmelding på dette link. 
  

http://www.nk-forsyning.dk/selvbetjening/sms-service 
 
I forbindelse med arbejdet vil der også blive lagt en seddel i 
postkassen 
 
I arbejdet indgår højtryksspuling af hoved- og stikledninger. Derfor bør I foretage 
følgende inden vi spuler: 
  

Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned. Dæk afløb med 
en klud. Læg noget tungt oven på både toiletsæde og afløb. 

 
Spuling af kloakken kan ligeledes tømme vandlåsene for vand. Efter arbejdets 
afslutning, bør I kontrollere alle vandlåse og genfylde med vand. 
Der kan i sjældne tilfælde forekomme lugtgener, mens den nye ledning hærder i 
den gamle. Lugten kan være meget stærk og stammer fra polyesteren, som 
vores produkt er lavet af. Luft ud og fyld jeres vandlåse. Hvis lugten ikke 
forsvinder, kontakt da entrepriselederen. Årsagen kan være utætheder i 
kloaksystemet. 
Har I en frilagt skelbrønd i indkørsel eller have, vil vi inden arbejdet går i gang, 
lette dækslerne, således at der kan komme luft til systemet og dermed mindske 
ovenstående gener. 
 
Forud for arbejdet, vil der blive frilagt brønde i vejene, samt opmåling af 
ledningerne. Under disse arbejder vil der ikke blive spulet. 
 
Enkelte steder er brøndene på privat grund. Der kan derfor være færdsel på 
privat grund. 
 
Hvis I har spørgsmål, så henvend jer til  
Entrepriseleder fra Aarsleff A/S : Mette Friis-Andersen  20 26 34 26 
Driftsleder fra NK Spildevand : Leif Nygaard 55 78 51 20 
 
Med venlig hilsen 
NK Spildevand 


