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Ca. 250 sommerhusejere

Nedenstående spørgsmål blev stillet af sommerhusejerne i forbindelse med det
afholdte informationsmøde vedr. Stillinge Strand, etape 5.3.

Når vi er tilsluttet, hvad koster det så pr. m3 vand?
Svar: Prisen varierer fra år til år, men lige pt. ligger vandafledningsafgiften på 40,50
kr./m3, eksl. moms. ( 50,63 kr. inkl. Moms ).

Hvordan måles/opgøres vandafledningsafgiften?
Svar: vandafledningsafgiften måles efter målt vandforbrug, dvs. efter hvad husets vandmåler viser.
Hvornår skal de, der har fået dispensation f. tilslutningstidspunkt (v. nyere godkendte nedsivningsanlæg), betale vandafledningsafgift.
Svar: Der skal først betales vandafledningsafgift fra tilkoblingstidspunktet. Indtil tilkoblingstidspunkt betales statsafgift f. spildevand som hidtil.
Vær opmærksom på at kloaktilslutningsbidrag stadig opkræves, når der er tilslutningsmulighed v. den etablerede skelbrønd. 1
Kan brønddæksler placeret i grusvej holde til alm. vejvedligehold?
Ja det er vores erfaring fra de andre etaper.

1

Har man et nyere (max 15 år gammelt) godkendt anlæg er det muligt at ansøge Sl.
Kommune, Byggeri om dispensation/udsættelse f. tilslutning i op til 15 år afhængigt af
anlæggets etablerings dato

Overgravede el-stikkabler – skal vi virkelig vente op til en hel dag for at få strøm
igen?
Svar: Når det uheldige sker og entreprenøren får gravet et kabel over bliver det fejlmeldt
med det samme og udbedret så hurtigt som muligt. Normalt foretages reparation samme
dag, hurtigst muligt. I enkelte tilfælde kan der gå lidt længere tid, men også her udbedres
så hurtigt som det er praktisk muligt.
Støjer minipumpestationerne?
Eftersom pumpen sidder langt nede i pumpebrønden, vil man kun kunne høre den svagt,
når pumpen kører. Pumpen kører kun kortvarigt (få minutter) nogle enkelte gange i døgnet.
Er minipumpestationerne med automatisk alarm v. fejl?
Svar: Nej. SK Forsyning har 24 timers vagtordning, som kan kontaktes via vores hovednummer 5836 2500.
Hvis strømmen går i området, stopper pumperne så også?
Svar: Ja. Pumperne får strøm fra de samme elskabe som betjener alle sommerhusene.
Er alle pumpestationerne placeret i vejareal?
Svar: Vi tilstræber så vidt muligt at placere uden for matrikel, men enkelte steder kan det
pga. pladsforhold være nødvendigt at placere på privat matrikel. De steder, hvor ledninger/minipumpe placeres på privat matrikel, er der foretaget ekspropriation og ejerne får
erstatning.
Bliver skelbrønde placeret helt ind på egen matrikel?
Svar: Ja de føres ca. 1 meter ind på matrikel.
Hvordan finder I dybden på ejendommens eks. afløb?
Vi har indmålt alle bundfældnings/samletanke med landinspektør, og ud fra disse er dybden på skelbrønden fastlagt.
Har vi selv indflydelse på, hvor på grunden skelbrønden placeres?
Svar: Delvist. Da vi er ret langt henne i projektforløbet er alle lednings- og brøndplaceringer fastlagt, så der en del begrænsninger på, hvor meget der pt. kan ændres. Såfremt
der er tale om mindre justeringer af placeringer, vil ønsket typisk blive imødekommet
såfremt det er teknisk muligt.
(Vi fremsendte i januar 2015 stikskitse til samtlige sommerhusejere til kommentering. En
stor del af sommerhusejernes ændringsønsker blev helt eller delvist imødekommet og er
indarbejdet i det endelige projekt.)
Jeg skal grave meget langt (50m) for at nå hen til jeres skelbrønd?
Svar: Det lyder usædvanlig langt – normalt er det noget kortere. Vil foreslå at vi lige kigger specifikt på din ejendom efterfølgende. Der må være nogle specielle forhold.
Bliver hovedledningen på Drøsselbjergvej gravet først eller hvad?
Svar: Hovedtrykledningen på Drøsselbjergvej bliver etableret v. styret underboring, hvilket betyder at der kun skal foretages punktopgravninger pr. 50 -100m. Det, der vil fylde
mest, vil være opgravninger for stikledninger og minipumper, som udføres v. traditionel
gravning.

Hvor langt nordpå skal I med kloakeringen?
Svar: Jf. nuværende spildevandsplan skal den resterende del af Stillinge Strand (jeres
område) samt Bildsø Strand frem til kommunegrænsen kloakeres.

