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Ca. 100 sommerhusejere
Nedenstående spørgsmål blev stillet af sommerhusejerne i forbindelse med det
afholdte informationsmøde vedr. Bildsø Strand, etape 6.1.

Vil projekttegningerne blive tilgængelige i digital form?
Svar: Nej, da projekttegningerne løbende bliver revideret undervejs i projektet. Når hele
Bildsø (begge etaper) kloakeringsprojektet er afsluttet vil de udførte ledninger kunnen ses
via SK forsynings hjemmeside (ledningsportal).
Vil der blive anvendt mindre maskiner i området v. Bildsø Skov (Solsikkevej, Ranunkelvej, Tagetesvej)?
Svar: Ja – vi forventer at anvende mindre maskiner som passer til at der kan arbejdes i
skovområdet.
Skal de gamle anlæg fjernes helt?
Svar: Ikke nødvendigvis. Der er flere muligheder. Snak med jeres kloakmester som skal
udføre arbejdet om de forskellige muligheder. Det er typisk b.la. muligt at nedlægge eks.
bundfældningstank ved at fylde denne op med materialer, typisk m. sand.
Kan vi selv vælge slamsugerfirma til sluttømning.
Svar: Nej – sluttømning skal bestilles igennem SK Forsyning.

Hvad koster sluttømning?
Svar: På infomødet oplyste vi desværre fejlagtigt at sluttømning var gratis.
Dette er ikke helt korrekt. I Bildsø etape 1, vil SK Forsyning undlade at foretage den planlagte tømning i 2019, og i stedet udskyde tømningen til der skal foretages tilslutning til
den nye spildevandskloak.
Dermed bliver sidste ordinære tømning i stedet foretaget som sluttømning. Det er derfor
vigtigt at kloakmesteren bestiller sluttømningen ved tilslutning.
Betaling for tømning er fortsat svarende til vores prisliste, men vi ændrer på tømningsrytmen i 2019.
Tidsplan: Hvorfor er der så stor forskel på hvornår arbejdet afsluttes på Ranunkelvej og Solsikkervej?
Svar: Arbejdet på de to veje opstartes ca. 14. dage forskudt, og arbejdet på Solsikkevej
når ikke at blive færdigt før sommerferielukning hvorfor dette først forventes afsluttet i
aug.
Er uge 31 med i sommerferielukningen
Svar: Nej – i ugerne 27-28-29-30 vil der ikke foregå gravearbejder. Sommer/sensommer
er der hvor grundvandsstanden er lavest og hvor det vil være nemmest at foretage opgravninger og derfor vil vi gerne udnytte de gode forhold mest muligt.
Hvornår bliver det muligt at tilslutte sig?
Svar: Der vil blive udmeldt en dato for hele etape 6.1 hvorfra det vil være muligt at tilslutte sig. Tidspunkt afhænger af om arbejdet følger tidsplanen, men det plejer at være i
nov./dec. der vil blive meddelt tilslutningsmulighed. Der vil udsendt info når det er muligt
at tilslutte sig.
Kunne man tænke sig at der i større omfang blev informeret pr. mail
Svar: Dette er vores graveentreprenør meget interesseret i. Dette kræver dog at vi får
emailoplysningerne da vi ikke har disse.
SK Forsynings hjemmeside ( Her graver vi) vil ligeledes jævnligt blive opdateret med generel info om projektet mens anlægsarbejdet pågår.
Hvad hvis der opstår bygningsskade i forbindelse m. arbejdet
Svar: Evt. skade skal i første omgang anmeldes til egen husforsikring.
Kan man få håndværkerfradrag for tilslutningsarbejdet på egen grund?
Svar: Der er kommet nye regler fra 2018 så det burde være muligt at få fradrag for kloakarbejder på egen grund. Det anbefales at undersøge de nærmere regler ved skat.

