29. august 2019

Pressemeddelelse

Udredning af kloakoverløb i Agerskov er i gang
Tønder Forsyning og Tønder Kommune er i gang med at undersøge Agerskovs
kloaksystem. Det sker efter meget kraftige regnbyger tidligere i august førte til
oversvømmelser af en kloak. Derfor vil Tønder Forsyning nu have undersøgt området nærmere. Hele Agerskov er nemlig separatkloakeret, og oversvømmelser
som tidligere på måneden burde egentlig ikke kunne ske.
Det har dog vist sig, at der I Agerskov kommer mere regnvand i spildevandsledningerne,
end der burde gøre. Derfor skal der nu laves en omfattende kontrol af hele ledningsnettet
for at finde ud af, hvorfra regnvandet kommer. Kontrollen af spildevandsledningerne vil i
de næste par måneder omfatte først forsyningens hovedledninger, dernæst afvandingen
langs vejene og endelig tilslutningerne ved udvalgte husstande.
De husstande der skal undersøges, vil modtage et brev fra Tønder Forsyning med yderligere information. Tilslutningerne vil blive undersøgt både med kamera via ledningsnettet
for at se om tilslutningerne er sket til den rigtige hovedledning, samt via en farvet vandundersøgelse. Her bliver det farvede vand hældt i tagnedløbet og man følger så vandet for at
se, om det løber ud i spildevandsledningen i stedet for i regnvandsledningen.
- Vi er i fuld gang med at undersøge vores ledningsnet og vi har indtil videre ikke fundet
nogle fejlkoblinger. For at få et overblik over, hvor det meget regnvand kommer fra, har vi
opsat niveaumålere i 18 udvalgte brønde i spildevandledningen. De indkomne målinger fra
de forskellige niveaumålere skal så fortælle os, hvor der kommer vand fra, når det begynder at regne og i hvilke områder ledningsnettet skal undersøges. Resultaterne vil blive
brugt til at beslutte, hvad der fremadrettet skal ske, fortæller John Pies Christiansen,
driftschefen for Vand og Spildevand.
Når resultaterne af de forskellige undersøgelser og kontroller foreligger, vil de blive offentliggjort på både Tønder Forsynings og Tønder Kommunes hjemmeside med information
om, den videre proces.
Desuden vil man på Tønder Forsynings hjemmeside: www.tonfor.dk kunne læse mere om
Agerskov-projektet. Siden bliver løbende opdateret.

Tlf. 88 43 75 00 · www.tonfor.dk
Telefon- og ekspeditionstid: Mandag – torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-13

Tønder Forsyning A/S

Fakta:
Separatkloakeringen i Agerskov blev afsluttet i 2012, herefter havde de private husstande pligt til at
tilslutte deres overflade vand til regnvandsledningen.
De private ejendomme der skal undersøges for korrekt tilslutning til regnvandsledning, vil modtage
et brev fra Tønder Forsyning.
Farvet vand undersøgelsen går ud på at der tilføjes et ufarligt men synligt farvestof til vandet i tagrenden og så følger man vandets vej for at finde ud af hvilke kloakrør det løber ud til om det er til
regnvandsrørene som det er tiltænkt eller om det løber ud i spildevandsledningen ved en fejl.
Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside og Forsyningens
hjemmeside.
Oplever man akutte problemer med kloakken kontaktes Tønder Forsyning på hovednummeret 8843
7500. Udenfor den normale åbningstid, kan der ringes til vagttelefonen 5117 9100.

Forsyningens TV Bil og kamera er nu i fuld gang i Agerskov for at finde eventuelle fejltilslutninger på
ledningsnettet eller manglende tilslutning fra husstande til regnvandledningen.
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