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Borgermøde d. 4. feb 2015 Spildevandskloakering Harres og Sølsted N.

Emne:

Spørgsmål fra salen under borgermødet om Spildevandskloakering af Harres
og Sølsted N

1. Hvorfor er nogle ejendomme med i nyt kloakopland som Tønder Forsyning A/S skal kloakere og andre tæt på ikke? Det betyder stor forskel økonomisk for husejer om man er
med eller ej.
SV: Der er et politisk mål om bedre vandmiljø og nogle gange kan man undre sig over
hvor ”grænsen” går, men det er besluttet fra regeringens side i forhold til Vandplanen
og spildevandsplanen er besluttet af byrådet i 2013. Overordnet er det sket ud fra en
miljømæssig vurdering (vandindvindinger, plads til nedsivningsanlæg mm) samt mest
miljø for pengene.
2. Vi savner en logik i at nogle skal med i kloakopland og andre ikke.
SV: Der er en rød tråd
3. Kan man undgå at komme med hvis man laver et minirenseanlæg eller pileanlæg?
SV: Nej. (hvis en løsning med et privat fælles pileanlæg, som ikke udleder renset vand
til miljøet, for hele Harres skulle have været et alternativ, så skulle det have været
bragt på banen inden spildevandsplanen blev besluttet).
SV: Da der ses på helhedsprincippet, så kan ejendomme med pileanlæg ikke undgå kloakering.
4. Må vi se rådgivers beregninger på hvilke områder som skal kloakeres?
SV: Ja. Envidan har lavet beregningerne og så har Tønder Kommune lavet et oplæg til
en spildevandsplan, som byrådet har besluttet skal gennemføres.
5. En borger hævder at et minirenseanlæg kan laves for 55.000 kr, som er billigere end at
blive offentig kloakeret. Kan vi få lov til at lave det eller vil Tønder Kommune ikke tillade
det?
SV: Nej, I kan ikke få lov til at lave en minirenseanlæg. Det bedste for miljøet er at få
renset spildevandet på et af Tønder Forsynings store renseanlæg, som renser bedre og
som der er mere kontrol med.

Tlf. 88 43 75 00 · www.toender-forsyning.dk
Telefon- og ekspeditionstid: Mandag – torsdag kl. 08-15, fredag kl. 08-13

Tønder Forsyning A/S

6. Hvorfor først information nu om at vores ejendomme skal kloakeres og ikke da spildevandsplanen var i høring?
SV: Det er korrekt at de ejendomme som bliver berørt af den nuværende spildevandsplan ikke er blevet kontaktet direkte, da spildevandsplanen blev sendt i høring. Det er
blevet offentliggjort i Digeposten og på Tønder Kommunes hjemmeside, at spildevandsplanen var i offentlig høring.
7. Hvorfor skal vi deltage i dette borgermøde, når det allerede er besluttet at vi skal kloakeres?
SV: Dette er et informationmøde om hvad der skal ske og hvornår, det er frivilligt at
deltage og mødet giver god e informationer begge veje. Det er korrekt at det ikke er et
debatmøde.
8. Hvad sker der hvis nogle huse nedrives? Skal området så stadig kloakeres?
SV: Hvis alle ejendomme nedrives og sammatrikuleres og byggeretten fjernes, så skal
ejendommen ikke kloakeres. Hvis alle ejendomme i kloakoplandet nedrives, så skal området ikke kloakeres.
9. Udbetales der erstatning hvis der graves offentlig kloak ned på privat grund f.eks. på en
mark?
SV: Ja, der udbetales i sådan et tilfælde erstatning i henhold til Landsaftalen med landbrugsorganisationen. Hvis ikke man kan blive enige, så er der også mulighed for ekspropriation.
10. Betyder det noget for tilslutningsbidargets størrelse hvis der er flere lejemål/flere husstande på samme matrikel?
SV: Der skal betales ét tilslutningsbidrag pr. boligenhed med ejet køkken. Dvs. hvis det
er 3 lejeboliger med eget køkken, så skal der betales 3 tilslutningsbidrag.
11. Får vi tilsendt gældende lovgivning som danner grundlag for kloakeringen?
SV: Nej.
Der vil blive lagt et link ud til lovgivning på Tønder Forsynings hjemmeside under ”Her
graver vi”, hvor også inlæg, samt spørgsmål og svar fra dette borgermøde bliver lagt
ud, således at dem som ikke kunne deltage i borgermødet også kan få samme information.
12. Hvis tagvand løber til grøft i dag, må det så også gøre det efter kloakering.
SV: Ja, hvis det er en lovlig udledning. Ellers kontakt Tønder Kommune får at få den
lovliggjort (det plejer at være muligt).
13. Hvem betaler og driver en evt. pumpestation på privat grund?
SV: Tønder Forsyning har pligt til at aflede spildevand fra ejendommens stueplan, så
hvis ikke det kan lade sig gøre at spildevandet kan løbe selv (gravitere) fra stueplan og
ud til kloak i skel, så betaler og driver Tønder Forsyning en pumpestation på privat
grund.
14. Kan dem som har et pileanlæg, som ikke udleder renset spildevand til miljøet, blive fritaget for klaokering?
SV: Nej.
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Hvis et eksisterende pileanlæg er under 10 år gammelt, så kan Tønder Kommune dispensere for kravet om tilslutningstidspunktet. Dvs. at tilslutningsbidraget på 36.574 kr
skal betales med det samme, men kravet om at tilsutte offentlig kloak kan udsætes.
15. Hvis tagvand ledes til grøft og spildevand ledes til septiktank og videre ud i grødt, hvor
en fremtidig skelbrønd skal sættes, skal jeg så kun laves et par meter kloak?
SV: Ja.
Septiktank skal nedlægges og det kan gøres ved at fylde den op med sand og føres et
kloakrør gennem tidligere septiktank. Udløb til grøft sløjfes og der tilsluttet skelbrønd i
stedet for.
Sørg dog for at få tjekket den gamle kloak som i evt. genbruger for indsivning af grundvand i vinterperioden (hvilket kan betyde udsivning af spildevand til miljøet i sommerperioden)!
I skal forvente at der senere vil blive fulgt op på om der er indsivning af grundvand i
privat kloak, da Tønder Foryning ikke ønsker pumpe grundvand til renseanlægget i Tønder. Hvis der er indsivning skal i forvente at få et påbud om reparation af kloak.
16. Hvem har ansvar for utæt kloak på privat grunf og hvor sættes skelbrønd?
SV: Det er husejers ansvar at kloak er tæt på privat grund. Skelbrønd sættes maksimalt
1 m fra skel inde på privat grund.
17. Skal der betales afledningsafgift af alt drikkevand, selv om noget vand gives til dyr,
hvor ”spildevandet” ikke ender i kloak?
SV: Ja, der skal betales vandafledningsafgift af alt vand, som løber gennem vandmåleren.
Der er dog mulighed for evt. at få lov til at lave en privat vandboring til vand til dyr
m.m. som ikke ender i kloak og som derfor heller ikke betales vandefledningsbidrag for.
Erhverv og enkelte private kan evt. få lov til at få en bimåler til vand som ikke ender i
kloakken, således at der ikke skal betales vandafledningsbidrag for den mængde vand.
Kontakt Tønder Forsyning og hør om i er godkendt til at få en bimåler.
Kontakt jeres vandværk for at høre nærmere om regler for bimåler, pris mm.
18. Har Tønder Kommune haft flere forskellige rådgivere til at lave beregninger på ”mest
miljø for pengene”?
SV: Nej. Der er indgået en kontrakt med Envidan, som har stor erfaringer med sådanne
beregninger.
19. Hvad er det for en beregning rådgiveren har lavet? Hvorfor skal vi kloakeres?
SV: I de områder hvor vandløbenes vandkvalitet ikke lever op til kravet om vandkvalitet
har rådgiveren regnet på hvor mange ejendomme som kan kloakeres for færest penge,
dvs. hvor får vi mest miljø for pengene.
Eks.: Hvis vi for det samme beløb som det koster at kloakere én ejendom, som ligger
130 m fra en klynge af ejendomme, kan kloakere 3 ejedomme et andet sted i Kommunen, så får vi mest miljø for pengene ved at kloakere 3 ejendomme fremfor én.
SV: Måler vandløbenes kvalitet hvert 2. til 3. år.
SV: Ja, disse kloakeringstiltag gavner miljøet! Det viser erfaringen fra Tønder Kommune
20. Som helhedsbetragtning, så giver det ikke mening at tillade Envobiogas at bygge i
kommunen, hvor der dagligt skal køre mange lastbiler til og fra og pålægge Harres at
blive kloakeret for at forbedre miljøet
SV: kan ikke sammenligne de to tilfælde og begge dele er besluttet af byrådet.
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21. Er der indregnet hvor meget det koster den enkelte husejer.
SV: Nej. Omfanget af kloakarbejdet fra grund til grund variere ofte en del, men det må
der ikke tages hensyn til.
22. Hvorfor kan der ikke være et alternativ f.eks nedsivning?
SV: Et alternativ kunne være påbudt nedsivning til alle, som dog typisk ikke er billigere,
men hvis der er nogle som ikke ønsker at nedsive, så falder hele projektet til jorden, i
øvrigt er der ikke alle grunde der har plads til nedsivning eller der kan være vandindvindingsinteresser som går nedsivning ikke kan godkendes.
23. Hvornår overtage Tønder Forsyning alle private vandværker i kommunen?
SV: det gør vi ikke. (I øvrigt ikke relevant for dette spildevandsprojekt)
24. Får husejerne en ny regning når Bredebro R/A skal nedlægges.
SV: Nej. Alle betaler det samme i tilslutningsbidrag uanset Forsyningens udgift til kloakprojekter.
25. Sættes der rottespærre i det offentlige kloaksystem?
SV: Nej, det gør Tønder Forsyning ikke.
Rotter har som oftes reddepladser oppe i de private kloakledninger i døde stik mm. så
det er husejerne selv som kan gøre mest mod udbredelsen af rotter.
26. Kloaktilslutningsbidrag for erhverv/industri?
SV: ét bidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.
SV: kontakt Flemming Kondrup fra Tønder Forsyning for evt. mulighed for at ændre på
grundaralet, således at bidragget kan minimeres.
27. Hvorfor er f.eks ejendommene ud af Skatsvej fritaget, når de forurener ud i grøft, som
løber forbi ejendomme, som er med i det nye kloakopland?
SV: Ja, de ejendomme er ikke udpeget i vandplanen, men Nils Brøndumbo fra Tønder
Kommune vil tage ud og undersøge forholdene.
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