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Spørgsmål og svar: 
Skal der trækkes strøm fra huse på Tranevej til pumperne? Nej-. Strømmen til disse tages fra 
kabelskabe langs vejen.  
Det er kun ved hustandspumperne (pumpestationer hvor kun en ejendom er tilsluttet.)  at der skal 
trækkes strøm fra huse. Der er under 20 ejendomme m. hustandspumper, primært på Broholmvej. 
Ejere m. husstandspumper bliver kontaktet særskilt, og der laves særskilte aftaler for hver 
ejendom. 
 
Hvor lang tid har man til at blive tilsluttet? Efter forsyningen har sendt klarmeldingsbrev ud når 
der er tilslutningsmulighed, får man et brev fra kommunen med info om tidsfrister. Typisk får man 
et halvt år (forvarsel), og yderligere et halvt år (påbud) til at få udført tilslutningen.  
 
Hvor længe kan man få tilladelse til at udskyde tilslutning til kloak?  
Ved nyere godkendte spildevandsanlæg er der via Sl. Kommune, byggeri mulighed for at søge om 
dispensation/udsættelse af tilslutningsfrist såfremt ejendommens eksisterende 
spildevandsanlæg er under 15 år gammelt. 
Hvis ens nuværende spildevandsanlæg f.eks. er 8 år gammelt, kan man få udsættelse i 7 år.  
Bemærk: Tilslutningsbidrag opkræves dog stadig når der foreligger tilslutningsmulighed til det 
nye kloaksystem. Dvs. umiddelbart efter forsyningen har udsendt klarmeldingsbrev. 
 
Spørgsmål til erfaringer ved driftstop. Vi har ikke nævneværdige problemer med driftstop, men 
der er tænkt løsninger ind, i tilfælde af de opstår. På Frølunde Fed, vil der være overvågning på 
alle pumper, så Forsyningen får en alarm med det samme, og kan reagere. Pumpesumpen, vil i de 
fleste tilfælde være nok buffer, så borgerne ikke opdager driftstoppet. Vi har også sørget for 
muligheder for at rense/trykke dropper ud, hvis noget sætter sig fast i trykledningerne. Hvis man 
oplever problemer, bør man så vidt muligt tjekke egne afløb, og ellers kontakte SK Forsynings. 
Uden for åbningstid, kan man ringe via vores akuttelefon. 
 
Er det rigtigt at ingen kan benytte det nye system før sommer 2023? Ja! Det er ikke muligt at 
tilslutte sig, før hele det offentlige system er klar, og spildevandet kan ledes til renseanlægget. Vi 
regner først med at være klar, tidligst sommeren 2023. 



 
Hvad gør man, hvis man gerne vil af med sin samletank? 
Forhør jer ved jeres egen autoriseret kloakmester for muligheder.  Der er flere muligheder, og 
man behøver nødvendigvis ikke at opgrave tanken. 
 
Vil man kunne lade sugespidser stå til man kan tilslutte sig? Nej, de kan ikke stå så længe, de 
bliver flyttet jævnligt. Der bliver gravet til få pumper ad gangen, når det system er færdigt, bliver 
sugespidserne flyttet videre til næste. Det går ikke, hverken økonomisk eller bæredygtigt, ift. 
vandet i jorden. 
 
Hvorfor kan man ikke tilslutte sig mens entreprenør er der? Er det ikke bare bureaukrati? Nej, 
det er rent praktisk. Når anlægget ikke er færdigt, kan vi ikke få spildevandet til renseanlægget. 
 
Hvordan er placering af skelbrønd tænkt? SK Forsyning har prøvet at placering skelbrønd i 
forlængelse af tanken. Vi har forudsat 20 promilles fald fra nuværende system ud til skelbrønden. 
Derudover er der så vidt muligt, tjekket med tilgængelige kloaktegninger i kommunens 
byggesagsarkiv. Det er altid godt, at kloakmester laver en kontrolopmåling inden han går i gang, 
så han ikke ender under skelbrønden.  
 
Hvor dybe er skelbrøndene? Kun så dybe som nødvendigt, så det varierer fra ejendom til 
ejendom.  
 
Hvor lang tid tager det at reetablere fiberledninger? Vi tager fat i ledningsejer, og beder dem 
udbedre hurtigst muligt. Erfaringen er, at reparationstiden afhænger af størrelsen.  
 
Hvordan foregår vejsyn, når der ikke er en grundejerforening? Slagelse Kommune varetager 
grundejernes sag, og der afholdes vejsyn med vejmyndigheden.  
 
Hvornår bliver de enkelte skelbrønde sat? Det er ikke helt fastlagt endnu. Vi giver besked via 
nyhedsbrevet. Vi regner pt med at starte ved små numre af Broholmvej og opad. Vi regner først 
med spættevej, hejrevej, Tranevej, Storkevej efter sommerferien.  
 
Har vi erfaringer med nedsat pris for at slå sig sammen for tilslutninger hos kloakmestre? Kan 
Zacho-Lind (ZL) byde på det? Vi har hørt om andre der har slået sig sammen, om der er noget at 
hente prismæssigt, har vi ikke hørt noget om, da vi sjældent hører til priserne på privat ejendom. 
ZL oplyser, at de ikke laver arbejder på privatgrund, mens de arbejder for SK Forsyning i området. 
Erfaringen er, at det er svært at styre, og folk bliver sure. Efter arbejdet er fuldført, er grundejere 
velkommen til at tage kontakt for tilbud på private grunde. 
 
Er der kontraventiler på skelbrønde i tilfælde af oversvømmelse? Nej, men vi sætter vandtætte 
dæksler på skelbrønde og pumpebrønde.  
 
En tidligere erfaring fra borger i en haveforening. Seddel på opslagstavlen, jo flere som 
tilmelder sig, des bedre pris.  



 
Er der kontraventil på tryksystemet. Ja, ved pumperne. 
 
Hvordan håndterer vi lugten? Ved minipumperne: Tætte stationer så vand og luft ikke kommer 
ind eller ud, samt sikring til elskabet. Der bliver forberedt til kulfilter, så det kan sættes på hvis 
nødvendigt. Erfaringen viser at ca. to ud af flere hundrede pumper, får brug for et filter. På 
hovedpumperne, laver vi undertryk og sætter vi nogle gedigne filtre på, og bliver blæst ud. Der er 
to hovedpumper ude på Broholmvej.  
 
Information: Nogle mangler info om at der er blevet spærret pga. sugespidsanlæg. Det vil vi 
prøve at gøre bedre. Både med info og varighed. Derudover skal sugespidserne så vidt muligt ikke 
spærre for ind- og udkørsel til ejendommene. 
 
Bliver hele veje gravet op på én gang? Det kan nok føles sådan, men det bliver systemet for én 
minipumpe ad gangen med 4-6 ejendomme til.  
 
Hvad gør man, hvis man bor på en af de små blinde veje, og ens samletank skal tømmes når 
der graves? Hvor lang tid regner I med at grave? Umiddelbart koordineres det ikke, men tag 
kontakt SK Forsyning eller Zacho Lind, hvis problemet opstår. Så finder vi en løsning. Vi regner 
med at det tager3-4 uger at grave for hver pumpe.  
 
Tidligere, har der været mulighed for at få tilskud, hvis man har ekstra lang at grave. Kan man 
det stadig? Det har vi ikke hørt om, men vi vil gerne prøve at undersøge det, og skrive det i et 
nyhedsbrev.  
 
Kan vi lægge tegningerne op på nettet? I princippet ja, men erfaringsvis giver det en række 
andre udfordringer, så vi vil ikke love at gøre det lige nu.  
 
Hvor stor er skelbrønden? Det er en Ø315, så brønden er ca. 32 cm i diameter. Den kan tåle at 
blive kørt hen over, og er vandtæt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


