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Mødereferat fra borgermøde d. 30. marts 2017 på Den
Gamle Kro i Bredebro

Spørgsmål fra salen og svar derpå:

1. Kommer der ny gadebelysning på stierne? SVAR: Ja.
2. Skiftes de nyere lamper på Industrivej og Storegade? SVAR: Nej de nyere lamper
skiftes ikke. Kun de gamle.
3. Det er for 2 år siden fra Tønder Kommunes side af blevet lovet at der vil blive sat
belysning op ved den nye vejudvidelse/krydset Hovedvejen/Trælborgvej, men det er
ikke sat op. Kommer det snart? SVAR: Tønder Kommune tager spørgsmålet med
hjem.
4. Kan husejere nøjes med at udfylde en ”tro og love-erklæring” ved udtrædelse?
SVAR: Det ejendomme som Tønder Forsyning i 2015 testede med farvet vand og
ikke har konstateret at der ledes tagvand til forsyningens kloak, fordi at det løber til
gamle faskiner fra før 2007, kan nøjes med at udfylde en ”tro og love-erklæring” om
at de holder tagvand på egen grund i forbindelse med udtrædelse for tag- og
overfladevand.
5. Er det nok blot at lade tagvandet løbe ud på græsset og få en autoriseret
kloakmester til at afproppe kloakrørene under terræn: SVAR: Ja, i forhold til at
separere.
6. Hvad med de huse som har tagnedløb ude i fortov, som f.eks. Storegade?: Vi har
besluttet at vi graver frem til tagnedløbene, sætter en ø200 tagnedløbsbrønd og får
separeret korrekt, således at husejer ikke skal grave i fortov/offentligt areal.
Tagnedløbsbrønd er efterfølgende husejers ejendom.
7. Bliver der problemer med højere grundvandsstand hos Ecco, når risleengen tages i
drift? SVAR: Nej, det mener vi ikke bliver et problem.
8. Må husejer laves fælles faskineanlæg med nabo eller lave faskine tættere på skel
end tilladt? SVAR: Kontakt Tønder Kommune (Martin Madsen) for at se på
muligheden for dispensation osv.
9. Må overfladevand løbe ind til nabo? SVAR: I princippet nej, men hvis det er i forhold
til at lave en fælles håndtering at overfladevand med nabo, så kontakt Tønder
Kommune (Martin Madsen)
10. Kan udgift til kloakarbejderne trækkes fra i skat? SVAR: Kontakt SKAT.
11. Skal der opgraves slam på risleengen? SVAR: Der laves sandfang foran udløbskloakledningerne, som jævnligt skal graves op. Der skal muligvis også graves
aflejringer væk i bunden af risleengen. Det må erfaring med drift vise.
12. Hvornår lukkes veje for gennemkørsel? SVAR: Husejer på gaden vil blive informeret.
Følg evt. med på Nørgaard Anlægs facebook-begivenhed ”Kloakseparering Bredebro
Øst”
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13. Hvordan har Tønder Forsyning fået lov til at grave på marken på Harresvej hvor
risleengen skal ligge, når det er §3 beskyttet eng. Har det været i høring? SVAR: Vi
har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, som har været i høring.
Der er også søgt landzonetilladelse, som snart kommer i 4 ugers høring.
14. Hvem betaler for separatkloakeringen? SVAR: Tønder Forsyning betaler for
separeringen i offentligt areal, samt risleengen. Vi låner pengene og betaler af over
mange år. Der kommer ikke en ekstra-regning fra Tønder Forsyning for
separeringen. Husejer skal selv sørge for separering på egen grund og betale derfor.
15. Stuver regnvandet op i byen hvis slusen ved Ballum lukkes i længere tid? SVAR: Nej,
det har rådgiver regnet på. Terrænkote i by er ca. kote 6-7 m. Vandspejl i Brede Å er
normalt 3,5
16. Hvis strømmen går til den nye pumpestation til spildevand for enden af Nygade,
oversvømmes vores huse så med spildevand? Der er 24 timer i døgnet overvågning
på vores pumpestation, så når strømmen går, så får vi en alarm og rykker ud. Da
regnvandet fremover er fjernet fra spildevandskloakken, så tager det lang tid for
spildevandet at stuve op til en kritisk kote. Derudover så er spildevandsledninger
tættest på pumpestationen overdimensioneret i forhold til nødvendigt, så derfor
tager det endnu længere tid før spildevandet stuver op til en kritisk kote. Vi mener at
husejer skal være mere bekymret for opstuvning af spildevand nu hvor der er
fælleskloak, end når der er separeret.
17. Hvor meget jord skal der køres væk? SVAR: Vi genbruger så meget som muligt inkl
den asfalt vi fræser op, men de større kloakledninger vi nu graver ned fortrænger
noget jord, som vi er nødt til at køre væk.
18. Hvorfor laves Skomagergade ikke som noget af det første, sammen med Nygade?
SVAR: Af hensyn til logistik og planlæg
19. Skal Søndergade henlægge uden asfalt i mange måneder? SVAR: Nej, der vil blive
lagt asfalt på i etaper af 2 eller flere omgange.
20. Hvornår får vi påbud om separering? SVAR: Når alle har fået nye kloakstik, sender
Tønder Kommune varsel om påbud og efterfølgende påbud, så det bliver engang i
2018.
21. Hvis en matrikel med flere boligenheder/lejemål udtræder, får de så mere end
12.000 kr for at udtræde? SVAR: undersøgt efter borgermødet: Som proceduren er i
dag hos Tønder Forsyning, så gives der kun 12.000 kr pr. matrikel uanset om det er
en parcelhusgrund, erhvervsgrund eller en matrikel med flere boligenheder/lejemål,
selvom at det umiddelbart kan virke ulogisk. Reglerne bliver måske
tilrettet/præciseret.
22. Sættes ny skelbrønd til spildevand lavere end kloakstikket er i dag: SVAR: Ja, så
husejer kan få bedre fald på kloakken.
23. Hvad sker der med de gamle kloakledninger i jorden? SVAR: De graves enten op,
afproppes eller fyldes med beton.
24. Vil risleengen blive så fyld med vand at det vil stuve op i regnvandssystemet i byen?
SVAR: Rådgiver har regnet på opstuvningen. Der vil kunne forekomme noget
opstuvning specielt om vinteren, men ikke noget som giver problemer for husejere.
Jacob Bols, 4/4-2017
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