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Referat af info møde 01-07-2022 vedr. kloakering 
af Salvig 

Kort referat og spørgsmål med svar til mødet i Orø Hallen 

 
På mødet fremlagde projektleder Birgit Brødsgaard kort de grundlæggende forhold 
omkring det kommende anlægsprojekt til Salvig. 
Entreprenør Gorm Hansen fremlagde en ca. tidsplan til, hvornår anlægsprojektet vil 
gå i gang og forventes afsluttet. 
Rådgivende ingeniør MOE fremlagde kort de grundlæggende principper til, hvordan 
dybden på den nye skelbrønd bliver dimensioneret. 
 
Efter fremlæggelserne var der mulighed for at stille generelle spørgsmål i plenum, og 
efterfølgende blev alle delt op i 4 grupper, hvor spørgsmål vedrørende den enkelte 
grund, eller forespørgsler omkring trafikregulering for det specifikke område, kunne 
blive besvaret eller drøftet. 
 
Nedenstående er de generelle spørgsmål og svar blevet beskrevet, så godt det var 
muligt. 
Det der er skrevet med rødt, er svar og ekstra kommentarer til spørgsmål. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Er grundvandssænkning kun under gravearbejdet eller permanent? 
Der vil kun være grundvandssænkning under gravearbejdet. 
 
Har I modtaget post der er blevet sendt tilbage pr. brev? 
Ja, vi har modtaget mange breve retur. 
 
Hvorfor har vi ikke fået en kvittering på de indsendte tegninger? 
Der har været fejl i vores digitale postkasse, der har bevirket at der ikke er blevet 
sendt en kvittering tilbage. Postkassen havde i starten en systemfejl, der nu skulle 
være udbedret oplyses det d.d. fra Fors it-samarbejdspartner. 
 
Kommentar fra Fors: 
Den enkelte grundejer skal have en kvittering på, at vi har fået sendt tegningen retur. 
 
Hvis der er noget som ikke passer i forhold til placeringen af den nye skelbrønd, er 
grundejere velkomne til at melde tilbage om det. 
 
Sætter I adresser på pælene til angivelse af placering af skelbrønd, så vi kan se hvor 
den passer til? 
God ide´ som vi vil overveje. 
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Hvis der er septiktank på bagsiden af huset, kan jeg så være sikker på at skelbrønden 
har den rette dybde? 
Alle tankene er blevet målt op, så vi ved hvilken dybde den nye skelbrønd skal have, 
så Fors kan aftage spildevandet fra stueplan via gravitation til den nye skelbrønd.  
 
Hvad med os der har samletanke, hvordan sikres vi at skelbrønden har den rette 
dybde? 
Som udgangspunkt dimensionerer vi dybden til skelbrøden ud fra, at ledningen fra 
huset er placeret 80 cm. under terræn. Til de 80 cm. Ligges 20 % til som sikkerhed, og 
der regnes med et fald på 2 cm. pr. meter til den interne spildevandsledning hen til 
skelbrønden. 
Det er Fors, der har ansvaret på at skelbrønden er anlagt i den korrekte dybde, så 
spildevandet kan afvandes fra stueplan. 
 
Når entreprenør graver noget over hvad så? 
Entreprenør (graveaktør) søger alle de oplysninger der er om placeringerne til 
eksisterende ledninger. 
Hvis vi graver noget over, melder vi hurtigst muligt til ledningsejer, så skaden kan 
blive repareret hurtigst muligt. 
Hvis el og vand graves over, bliver det hurtigst muligt repareret. 
 
I forhold til skader på Fibers kabler? 
Normalt ved Fiber og Telekabel overgravninger, kommer de inde for 2 til 3 dage. 
Vi prøver så godt, vi kan at sikre, at kablerne ikke bliver gravet over. 
 
Salvig Vandværk spørger 
4 gravehold - hvordan forholder vi os hvis alle hold graver vandledninger over på 
samme tid? Hvordan kommer vi rundt? 
Entreprenør kan godt samle vandledninger, så det midlertidigt virker. 
Der hvor vejene er blinde, sørger vi for, at der kan komme gående forbi. 
Skelbrønde bliver ikke sat i ens dybder. Der vil være meget forskel i dybderne til 
skelbrøndene. 
 
Har I taget højde for de dræn der er? 
Vi tager højde for, at de dræn vi kender til, og dem vi møder bliver retableret igen, 
hvis de bliver beskadiget. 
 
Kommentar fra Grundejer: 
Der findes drænkort over området, drænet målt ind og TV-inspiceret. Ligeledes er 
der tegninger over det. 
Fors og Gorm Hansen følger op på, hvordan vi kan få en kopi af det opmålte 
drænsystem. 
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Når elkabler og vandledninger graves over, kan der gå flere dage. Hvad gør vi, hvis vi 
skal vente flere dage? 
Strøm bliver retableret med det samme. 
Vand skal også retableres, så hurtigt det er muligt.  
 
Etabler I rottesikring? 
Nej, det gør vi ikke. 
 
Når Fors er færdige, er vi mange, der skal have udført intern spildevands tilslutning til 
den nye skelbrønd. Har I forslag til navne til entreprenører? 
Så længe entreprenøren er autoriseret, er det fint for Fors. Autoriserede kloakmestre 
kan fx ses af Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister. 
Fors kan ikke give anbefaling til, hvem I kan henvende jer til. Det er en god ide at 
indhente et par tilbud & evt. kan I på vejbasis høre hos samme kloakmester. 
 
Prisen er steget siden projektet startede op for snart en del år siden.  
Hvad bliver taksten næste år? 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad prisen på tilslutningsbidraget bliver 2023. 
 
Hvis jeg ikke bliver færdig inden for et halvt år hvad så (frist henviser til det 
kommende påbudsbrev fra Holbæk Kommune)? 
Når I som ejere får et varsel om påbud på at skulle tilslutte det interne spildevand til 
den nye skelbrønd, giver Holbæk Kommune normalt en frist på 6 måneder hen over 
en god anlægsperiode (ikke hen over vinteren der er en dårlig anlægsperiode). 
Hvis I ikke følger påbuddet, vil det blive fulgt op med rykkerbreve, som til sidst følges 
op med en politianmeldelse, hvis I ikke følger påbuddet. 
 
Hvem melder tilbage når anlægget er udført? 
Det er grundejer der har ansvaret for, at den autoriserede kloakmester færdigmelder 
den nye interne spildevandsledning til spildevandsmyndigheden i Holbæk Kommune. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

