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Referat fra Informationsmøde d. 29. maj 2017
Spørgsmål fra salen og de svar der er givet:

Hvornår går i gang og hvornår er i færdig?
Projekteringen foregår i år, projektet bliver udbudt i november, til udførsel i første halv år af
2018.
Hvad gør vi ved regnvandet?
Regnvandet må ikke føres til det nye spildevandssystem, det er det ikke beregnet til.
Hvis regnvandet skal nedsives i faskiner skal der søges en nedsivnings tilladelse hos
Kommune
Hvis regnvandet udledes til grøfter, skal der søges en udledningstilladelse ved Kommunen,
begge dele ansøges fra Tønder Kommunes hjemme side.
Skal Stokkebro kloakeres?
Stokkebro var oprindelig en del af tillæg 6 til spildevandsplanen 2013-2017, men er blevet
taget ud igen efter endt høring.
Hvornår skal vi tilslutte det nye system?
Tønder Kommune udsender påbud om tilslutning når anlægget er færdigt til brug, der vil
være 12 måneder tidsfrist på tilslutningen (medio 2019)
Hvad gør vi med den gamle septiktank?
Den gamle septiktank, skal sløjfes. Det kan gøres ved at grave den op, eller slå hul i bunden
og fylde den med sand. Det er også en mulighed at bruge den som
rensebrønd/gennemløbsbrønd. Det skal dog udføres af aut. Kloakmester.
Har kommunen kloaktegninger over alle huse?
Kommunen har mange tegninger og muligheden for at de også er på jeres ejendom er der.
Det er også muligt at søge på www.weblager.dk hvor der ligger mange tilgængelige
oplysninger på ejendomme.
Kommer der ny asfalt på vejen?
Der komme ny asfalt der hvor vi graver i asfalten. Vi ved endnu ikke hvor vi skal grave så
det er svært at sige noget om.
Det er Tønder Kommune der afgøre hvor de vil lægge nyt slidelag på.
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