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Spørgsmål fra salen på første borgermøde 08.04.2015 i Frifelt

Emne:

1.

Frifelt separatkloakering

Er der en udgift for husejer?
Svar: Ja, til reparation og separering af kloak på egen grund

2.

Hvor lang tid tager kloakprojektet?
Svar: Ca. 6 mdr. i total anlægstid

3.

Fjernes de gamle fællesledninger i vejen?
Svar: nedlagte ledninger fyldes op med flydende beton eller graves op.

4.

Betaler husejerne for Forsyningens kloakprojekt?
Svar: Indirekte ja, via det årlige vandafledningsbidrag, som betales af alle husstande i
kommunen som er kloakeret.

5.

Hvorfor gravede I ikke kloak ned da der blev gravet lyslederkabler ned for 2-3 år siden.?
Svar: Forsyningen havde ikke planer (økonomi) om separering af Frifelt for 2-3 år siden.
Vi er måske heller ikke blevet spurgt om vi ville lave samgravning.

6.

Må vi selv lave tagrender og faskiner??
Svar: Ja, men en aut. kloakmester skal afkoble kloakledninger, som har forbindelse til
offentilgt system.

7.

Skal eksisterende faskiner og sivbrønde laves om?
Svar: Nej, men tjek at alle riste og tagrender er koblet fra spildevandskloakken
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8.

Må vi lave en havedam til tagvand?
Ja, tagvandet skal ikke nødvendigvis ned under jordoverfladen. Det må gerne løbe ud
på græsplænen eller til en lille havedam/sø.

9.

Er et hus som ikke har tagvand på spildevandskloakken en del af projektet?
Svar: Som udgangspunkt, ja. Hvis Tønder Forsynings test med farvet vand har vist at
der ikke er tagvand på kloakken, så er det IKKE nogen garanti for at der ikke er koblet
dræn, riste eller tagvand på kloakken.

10. Er spildevandsledningen bagom husene på Algade privat eller offentlig?
Svar: Det er forsyningens ledning

Referent:

Jacob Bols (Tønder Forsyning)
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