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Spørgsmål

Svar

Kan den eksisterende fællesledning,
genbruges til spildevand, for at undgå at
skulle ændre på spildevandskloakken?

Størrelsen på røret, og faldet som
fællesledningerne ligger med gør at de ikke
kan bruges til spildevand. Der kommer ikke
meget vand fra spildevandskloakken, det
vand der kommer vil ikke kunne holde
fællesledningen ren. Der vil komme
aflejringer i rørene, som vil give
driftsproblemer, så som forstoppelser, slid
og rotter.
Kontakt en kloakmester for at få råd og
vejledning omkring faskiner. Nævnes kan
dog at Tønder Forsyning bruger faskine
løsninger til nedsivning af vejvand på
Stationsvej i Bredebro. Der vil også blive
brugt samme løsning på Ullerupvej
Det er muligt at finde oplysninger om
kloakrør, og andre ledninger i kommunens
byggesags arkiv som kan findes på
www.Weblager.dk. Anden mulighed på
www.n1.dk/ledningsoplysninger
Vi er forpligtet til at søg samgravning med
alle der måtte have interesser, så som
fjernvarmen, N1, TDC osv.
Rotter er som regel ikke i
regnvandsledninger da der ikke er noget at
spise i en regnvandsledning. Det vil derfor
med stor sandsynlighed ikke være rotter i
regnvandsledninger.
Hvor der ligger to koteletgrunde samlet, vil
stikledningen blive ført op til grundene.
Begge grunde skal tilslutte sig samme
brønd. Koteletgrunde der ligger alene, får
stik ført ind i bunden af indkørslen ved
stamvejen.
Der er pt. Ingen ændringer i de afgifter der
betales til forsyningen. Der betales ikke for
afledning af regnvand.
Det står i miljøbeskyttelses loven og
spildevandsbekendtgørelsen. At der skal
søges tilladelse til nedsivning af regnvand

Hvordan er erfaring med faskiner, bliver de
ved med at virke?

Hvor finder man oplysninger om kloakken
og andre ledninger på grunden?

Undersøges der om der er andre
ledningsejer der skal have gravet ledninger
ned i samme omgang?
Vil der også fremover være rotter i den
tidligere fællesledning, som bliver til den
nye regnvandsledning
Koteletgrundene får de evt. nyt
spildevandsstik ført op for enden af
fællesvejen.

Ændres driftsudgifterne til regnvand?
Hvorfor skal der søges om nedsivnings
tilladelse?
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Hvem skal lave frakoblingen af spildevand
ved nedsivning af regnvand?

Vil der blive mere vand at håndtere ved
separering?

Er en ansøgning om udtrædelse bindende?

Er en ansøgning om udtrædelse bindende
for evt. køber af huset inden projektet er
gennemført?
Hvad gør man hvis man allerede nedsiver?

Hvornår kan man forvent at få de
kr.12.000?

Hvad skal vi så gøre nu?

Det er er aut. Kloakmester der skal
foretage frakoblingen af regnvand på
spildevandsrørene. Nedsivningsanlæg til
regnvand må hus ejer selv lave, dog skal
gældende regler og normer følges (se
Power Point fra mødet)
Vi håber at dem der kan nedsive vil
udtræde, da dette vil medfører at den
håndtering af regnvand som forsyning skal
lave bliver mindre. Det er bedst og billigst
at nedsive regnvand der hvor den falder.
Hvis man søger om at udtræde for tag og
overfladevand, kræver det at man får en
nedsivnings tilladelse. Før man kan få
12.000kr. tilbage betalt skal tillæg til
spildevandsplanen godkendes. Vælger man
at udtræde for tag og overfladevand er
aftalen bindende og kan ikke føres tilbage.
Ansøgningen er bindende også ved evt.
salg af huset. Da antallet af dem der
udtræder ligger grundlag for
dimensionering af den kommende
regnvands håndtering
Hvis man allerede nedsiver alt tag og
overfladevand, skal man udfylde en tro og
love erklæring, og kan så få udbetalt
kr.12.000.
For at forsyningen kan udbetale pengene
skal tillæg til spildevandsplanen godkendes
det forventes at ske start december 2020.
der skal også foreligge en
nedsivningstilladelse som man med fordel
kan søge allerede nu. Det sidste det kræver
er at der er en færdigmelding fra
kloakmesteren på at alt tag og
overfladevand fra grunden er frakoblet. Når
disse forhold er opfyldt udbetales pengene
I skal gøre op med jer selv om i ønsker at
udtræde. Husk at der er alternativer til alm.
Nedsivning, så som regn bede. Brug tid på
at finde ud af hvordan jeres kloak forløber
inde på grunde, så i har et godt grundlag at
tage beslutningen ud fra. Sidste frist for
ansøgning om at udtræde for tag og
overfladevand er 1. marts 2021.
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