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Spørgsmål fra salen på første borgermøde 06.05.2015 i Bredebro

Emne:

Bredebro separatkloakering
1. Behøver vi at koble regnvand til den nye skelbrønd?
Svar: Hvis man vælger at nedsive behøver man ikke at koble regnvandet til den nye
skelbrønd, men man udtræder ikke for regnvand, da man stadig har mulighed for at
koble regnvand på. Husk der skal søges om nedsivningstilladelse ved kommunen.
2. Der er mulighed for at udtræde i Frifelt, hvorfor har vi ikke det?
Svar: I Frifelt er der lavet et tillæg til spildevandsplanen, et sådan tillæg findes ikke for
Bredebro. (Der arbejdes pt. på et tillæg til spildevandsplanen, som formentlig vil indeholde de samme muligheder for udtræden som i Frifelt.)
3. Hvor er nødoverløb; er det ved Apterpvej eller Harresvej?
Svar: Hele østlige Bredebro har nødoverløb på Harresvej ved ECCO før jernbanen.
4. Kan jeg se i byggesagsarkivet om der om der nedsives på min grund?
Svar: Nej, det skal du selv undersøge, evt. tegninger i byggesagsarkivet er ikke altid
retvisende.
5. I siger at de regnvandsledninger forsyningen ligger i vejen bliver større end de nuværende ledninger, skal vi så også lave vores ledninger større?
Svar: Nej, det skal i ikke.
6. Laver i kloakken om på vores grund?
Svar: Nej.
7. Hvor langt inde på grunden placerer i brønden?
Svar: Normalt 1 m.
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8. Hvor placeres regnvandsbassinerne?
Svar: De vides endnu ikke, da den tekniske del af projektet ikke er fastlagt endnu.
9. Hvis en hel gade udtræder, ligger i så en regnvandsledning?
Svar: Det er afhængigt af den enkelte situation.
10. Der står vand på vejbanen i det sydlige Søndergade
Svar: Kommunen kigger nærmere på sagen.
11. Er vejvand ikke også forurenet?
Svar: Jo, derfor laves der også regnvandsbassiner der er godkendte ifølge lovgivning.
12. Kan jeg være sikker på at komme af med overflade vandet på min gårdsplads, således der ikke sker opstuvning?
Svar: Nej, men det kan du heller ikke i dag. Forsyningens ledninger laves stører end de
er i dag, så det bliver kun bedre efter separeringen.
13. Kommer der skelbrønde ved alle på Storegade?
Svar: I får nok alle 2 stik.
Tillægsspørgsmål: Lover i det?
Svar: nej
14. Dem der ikke har fået et brev på Østervang er vi fritaget?
Svar: Det er kun de røde områder der er med, men det kan også være en fejl at i ikke
er udpeget.
15. Hvornår er projektet færdigt?
Svar: Det forventes at blive færdigt i 2016, den endelige omkobling af jeres grund skal
så ske senest i 2017. (Først når forsyningen er færdig med gravearbejdet bliver der udsendt påbud til grundejer. Derefter er der normalt 1/2-3/4 år til at foretage separeringen på egen grund.)
16. Når eller hvis der laves farvetvand undersøgelser, og i ingen fejlkoblinger finder er
vores ejendom så frifundet?
Svar: Farvetvand undersøgelser er forsyningens interne undersøgelser, og er således
ikke en service til borgerne. Undersøgelsen er heller ikke en garanti for, at der ikke er
fejlkoblinger. Grundejer står selv inde for, at der ikke ledes regnvand til spildevandskloakken. (Derfor anbefales det at hyre en autoriseret kloakmester til at gennemgå hele
spildevandssystemet på grunden.) Dokumentation sendes til kommunen.

Side 2 af 4

Tønder Forsyning A/S

17. Findes der tegninger over interne kloakforhold på Nygade og Storegade
Svar: Muligvis
Tillægsspørgsmål: Kan man stole på tegningerne?
Svar: Nej, det er ikke sikkert det er udført som anvist på tegningerne, der kan også
være udført noget der ikke er tegningerne.
18. Hvad med rotter forsvinder de?
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.
19. Skal vi betale nye afgifter?
Svar: Nej, da området på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret, så har i betalt for
både at komme af med regn- og spildevand.
20. Hvorfor skal en kælderskakt på spildevand?
Svar: Kommunen undersøger nærmere.
21. Må vi udlede på grunden?
Svar: Ja, i må gerne udlede på grunden, men i skal håndtere regnvandet på jeres egen
grund.
22. Skal der ansøges om eksisterende faskiner.
Svar: Nej det behøver i ikke.
23. 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.
24. Hvis jeg ikke udtræder, men alligevel vælger at nedsive, må jeg så komme koble
tagvand i skelbrønd på et senere tidspunkt?
Svar: Ja.
25. Kan der ikke komme rotter i de regnvandsbrønde der ikke er i drift.
Svar: Jo, men risikoen er minimal, da der ingen forbindelse er til spildevandssystemet.
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26. Bliver den gamle fællesledning i vejen fjernet?
Svar: Enten graves den op eller fyldes med beton.
27. Hvad er forskellen på kommunen og forsyningen?
Svar: Kommunen er myndigheden, og forsyningen udfører projektet.
28. Må kobber/asbest eller tjærede tage nedsive?
Svar: Kobber tage må ikke nedsive, asbest og tjærede (tagpap) tage må gerne.
29. Kan jeg udtræde og senere komme på forsyningen?
Svar: Nej. (Ikke som lovgivning og bekendtgørelser er udformet i dag.)
30. Hvorfor placerer i ikke regnvandsskelbrønde ved alle?
Svar: Som udgangspunkt får alle en ny skelbrønd, dog ikke hvis man udtræder herfor.
31. Kan man betale tilslutningsbidraget i rater?
Svar: Nej, det er endnu kun et lovforslag. (Der skal ikke betales tilslutningsbidrag.)
32. Hvor længe holder en ny brønd?
Svar: En ny brønd holder typisk optil 100 år.
33. Hvad koster projektet forsyningen?
Svar: Svar ca. 13 mio.
34. Regner i med at hele Bredebro kan separeres for 13 mio.?
Svar: Nej, derfor separeres der også kun delvist.

Referent:

Karsten Johannsen (Tønder Forsyning)
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