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Spørgsmål fra salen på første borgermøde 15.02.2015 i Arrild

Emne:

Arrild separatkloakering

1. Må man selv koble regnvand på det nye system?
Svar: Nej, arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester
2. Må man selv lave faskiner til nedsivning?
Svar: Ja, det må man gerne, men husk at det kræver en nedsivningstilladelse ved
kommunen. En autoriseret kloakmester skal dog koble det eksisterende regnvandsstik
fra spildevandsledningen, som har forbindelse til det offentlige kloaksystem, for at sikre
at det gøres korrekt, for blandt andet at undgå rotteproblemer.
3. Må man godt lade tagvandet løbe ud på jorden, hvis man holder det på egen grund?
Svar: Ja.
4. Tønder Kommune har en mark som leder overfladevand ind på min grund. Må de det?
Svar: Kommunen undersøger sagen nærmere.
5. Der er mange rotter i byen, hvor stort fokus har det?
Svar: Vi ligger ny kloak i byen, men det afhjælper ikke alene problemet med rotter. Tilstanden af jeres eksisterende kloak bør undersøges, da rotterne henter foder i forsyningens kloak men yngler på jeres grund.
6. Fjernes de gamle fællesledninger i vejen?
Svar: Kloakeringen er ikke projekteret endnu, så det afhænger af om den genbruges til
regnvand eller om der ligges en nye ledninger til både regn- og spildevand. Hvis den ikke genbruges til regnvand, så fyldes den op med flydende beton eller graves op.
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7. Er der mulighed for at udtræde af forsyningen for regnvand?
Svar: Nej, der er ikke åbnet op for dette i spildevandsplanen.
8. Hvis muligheden for udtræden for regnvand kommer, orienterer i så om dette?
Ja, hvis det bliver vedtaget, så vil der blive orienteret om dette.
9. Hvor stor er kompensationen for udtræden for regnvand?
Svar: Kompensationen er 12.000.- kr., hvilket svarer til den besparelse forsyningen har
ved ikke at placere en skelbrønd, af samme årsag er der ikke mulighed for at indtræde
igen.
10. Må jeg godt nedsive regnvand og få en skelbrønd uden at koble til, så man stadig har
muligheden i fremtiden?
Svar: Ja det må man gerne, men man udtræder således ikke.
11. Hvis der kommer mulighed for at udtræde for regnvand, må jeg så udlede til en branddam i nærheden af min grund?
Svar: Det kan ikke udelukkes, at dette er en mulighed, men der skal søges udledningstilladelse ved kommunen.
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