Direkte tlf.: 88 88 43 75 42
Mail: jrf@tonfor.dk
Dato: 09-06-2015

Spørgsmål fra salen på første borgermøde 3.06.2015 i Højer

Emne:

1.

Højer separatkloakering

I nævner mest muligt miljø for pengene, hvad er gevinsten?
Svar: Man får separeret regnvandet fra og får således kun spildevand til rensningsanlægget. Hvis der kommer for meget regnvand i systemet så bliver rensningen dårlig,
dertil kommer også, at der ikke udledes spildevand i forbindelse nødoverløb tilhørende
fælleskloak.

2.

Hvad skal man gøre hvis man har stråtag?
Svar: Hvis ejendommen har stråtag er der ingen nedløb som leder regnvand til kloakken, og man er derfor i ofte allerede separat, dog kan der være dræn og riste der skal
separeres fra.

3.

Findes der nogle tegninger over systemet?
Svar: Der ligger muligvis tegninger over jeres interne kloak i kommunens byggesagsarkiv. Forsyningen har kun tegninger over den offentlige kloak.

4.

Mit regnvand ledes til Vidåen?
Svar: Så er du separeret fra. Der placeres dog en ny brønd, så du kan komme af med
både spildevand og regnvand.

5.

Hvor placerer i den nye brønd, min nuværende brønd er på Østergade?
Svar: Kloakeringen er ikke projekteret endnu, så det afhænger af det endelige projekt.
Vi kommer med et forslag til placeringen, som du kan komme med bemærkninger til.

6.

Skal vi betale en ny tilslutningsafgift, og kræves der byggetilladelse?
Svar: Nej til begge.
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7.

Må vi pille tagrenderne af og udlede på jorden?
Svar: Ja, men regnvandet skal håndteres på egen grund.

8.

Genbruger i den gamle fællesledning til regnvand?
Svar: Ja, hvis det kan betale sig, ellers graves den op eller fyldes med beton.

9.

Hvorfor anlægger i regnvandsbassiner?
Svar: Dette sker af hensyn til miljøet, så der sker en rensning/bundfældning samt forsinkelse inden regnvandet ledes videre ud til vandløbene.

10. Hvordan ved vi om vores rør er tætte?
Svar: Det anbefales at få det undersøgt af en kloakmester.
11. Må jeg udlede regnvandet til vejen?
Svar: Regnvand skal håndteres på egen grund.
12. Må jeg opsamle regnvandet og bruge det til toiletskyl?
Svar: Så skal der er særskilt måler på, da der skal betales afledningsafgift af spildevandet.
13. Er der afledningsafgift på regnvand?
Svar: Nej.
14. Må jeg lede regnvandet i en drikkevandsbrønd?
Svar: Nej.
15. Er der en tommefingerregel for dimensionering af faskiner?
Svar: Vi må ikke rådgive om dette, men et byggemarked vil muligvis kunne hjælpe med
dette. Husk at søge nedsivningstillladelse ved kommunen.
16. Må jeg lægge faskinen under belægning.
Ja.
17. Kan det gamle system bruges uden at det ændres?
Svar: Det bør i få en kloakmester til at undersøge.
18. Laver i en todo-liste?
Svar: Der står beskrevet i påbuddet hvad i skal gøre, se evt. tidligere fremsendte informationsfolder fra forsyningen.
19. Østergade er blevet gravet op 3 gange inden for 4 år, og nu skal den det igen?
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Svar: Det vides ikke om den skal det, det kigger vi på ved projekteringen.

Referent:

Karsten Johannsen (Tønder Forsyning)
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