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Jeg ønsker en times besøg af Kaj Bech A/S i forhold til en vurdering af de 
afløbstekniske muligheder på min ejendom.

Jeg ønsker at træde ud og håndtere mit overfladevand på egen grund, 
hvis det er muligt. 
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Underskrift

Spørgsmål

Hvor kan jeg aflevere min udfyldte blanket?
• Aflevér den i den fremsatte postkasse v. borgermødet d. 29. august 2019
• Send den med post til Vestforsyning, Nupark 51, 7500 Holstebro, Att. Susanne Kirkgaard-

Sehested
• Send den på mail til sk@vestforsyning.dk

Når du har afleveret din tilkendegivelsesblanket med ønske om udtræden for overfladevand til Vestforsyning vil dette indgå 
i den videre projektering af det samlede projekt. Lodsejer skal som det første have foretaget en afløbsteknisk vurdering af 
mulighederne for at etablere anlæg til håndtering af alt overfladevand på matriklen. Vestforsyning tilbyder at afholde ud-
giften til 1 times råd og vejledning fra Kaj Bech A/S ift. de afløbstekniske muligheder på din ejendom. Yderligere rådgivning 
afholdes for lodsejers regning.

Herefter vil du blive bedt om at aflevere en afløbstegning, der viser, at du fremover vil kunne håndtere al overfladevand 
på din egen matrikel i et godkendt LAR-anlæg. Afløbstegningen skal være godkendt af en aut. kloakmester. Kommune og 
forsyning vil på baggrund heraf vurdere, om det foreslåede anlæg kan tillades og accepteres i forhold til udtræden af kloa-
koplandet.

Når anlægget på din egen grund er færdigetableret og færdigmeldt til kommunen af en aut. kloakmester, underskrives en 
aftale om, at du er udtrådt af forsyningen, for så vidt angår afledning af overfladevand fra din matrikel og de 20.000 kr. inkl. 
moms udbetales til lodsejer.
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