
 

 

 
 
Møde om forslag til kloakering af Bildsø Strand 
Tillæg 6 til spildevandsplan 2015-2018 

 

 

 

 

 

Tid og sted: Torsdag d. 7. september 2017 i Stillingehallen,  

Stillingevej 74, 4200 Slagelse 

 

 
Deltagere fra Slagelse Kommune og SK Forsyning:  
 
Anders Florup Nielsen, SK Forsyning 

Torben Kofoed, SK Forsyning 

Henrik Birch, SK Forsyning 

Steen Olsen, Byrådet 

Flemming Kortsen, Center for Teknik og Miljø, Slagelse Kommune 

Nikolaj Mikkelsen, Center for Teknik og Miljø, Slagelse Kommune 

Jette Jungsberg, Center for Teknik og Miljø, Slagelse Kommune 

Karen Vestergaard, Center for Teknik og Miljø, Slagelse Kommune 

 

 

Der deltog ca. 200 borgere i mødet.  

 

 

På mødet var der oplæg fra Slagelse Kommune ved Nikolaj Mikkelsen og  

SK Forsyning ved Anders Florup. Indlæggende kan ses på kommunens og 

forsyningens hjemmesider. 

 

På mødet blev der stillet spørgsmål til SK Forsyning og Slagelse Kommune. 

Se spørgsmål og svar herunder. 

   

 

Hvad er tidsplanen for kloakeringsprojektet? 

Svar:   Der er to etaper á ca. 150 ejendomme i kloakeringsprojektet. 

1. etape: udføres foråret 2018 til – okt. - dec. 2018 

2. etape: udføres foråret 2019 til – okt. - dec. 2019 

 

Hvor mange ekspropriationer forventes gennemført i området? 

Svar: Der vil være 0-10 ekspropriationer, som vil foregå efter de fastlagte 

retningslinier. Det vil primært være til flere minipumper, som i Stillinge 

Strand. 

 

Hvornår stiger prisen for spildevand? 

Svar: Når ejendommen er tilsluttet, skal der betales vandafledningsafgift kr. 

50,53 pr. m³ 
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Vil kloakledningen trække rotter ud i sommerhusområdet? 

Svar: Der er ikke rotter i systemet. Det er et trykledningssystem og rotter 

kan ikke komme ind, fordi det er et nyt lukket system. Ledningerne er af 

hårdt plastmaterialer og rotterne kan ikke gnave i det.  

 

Kommer der lugtgener? 

Svar: SK Forsyning fortæller, at der har været lugtgener ved hovedpumpe-

stationer. Det SK Forsyning helt konkret gør er, at få placeret hovedpumpe-

stationer længst væk fra husene, og søger for tætte dæksler, og tilsætter 

kemikalier som nedsætter evt. lugtgener. Samtidig bliver der sat svovl/brinte 

målere op på udvalgte placeringer, som måler svovlbrintekoncentrationen 

online.   

 

Det kan godt lugte en lille smule, men ikke hver dag. Hvis der opleves ge-

ner, så kontakt SK Forsyning. 

 

Larmer pumperne? 

Svar: SK Forsyning har ikke erfaring med, at det er noget som generer. In-

gen klager over minipumper, typisk kører de få gange om dagen i få minut-

ter. Heller ikke klager over mellempumpestationer, som placeres væk fra 

sommerhuse. Dette blev ligeledes bekræftet af Roland, bestyrelsesmedlem i 

Hus og Grund. 

 

Kan skelbrønden tåle kørsel med tunge lastbiler? 

Svar: Ja helt optil 40 tons. 

 

Kan der lægges fibernet ned samtidig med kloakering, så der ikke 

skal graves to gange? 

Svar: SK Forsyning må ikke lægge fibernet ind, men der er en koordine-

ringspligt for sammengravning. Da størstedelen af ledningerne udføres v. 

styret underboring vil der ikke være den store gevinst v. sammengravning  

 

Hvad gør SK Forsyning, hvis entreprenøren kommer til at skade 

vand, el og kommunikation (så man ikke kan bo der) - er der en nød 

plan? 

Svar: SK Forsyning graver ledninger over dagligt, og reparerer også dagligt i 

samarbejde med de andre forsyningsselskaber. Det bliver typiske lavet 

samme dag.  Dette er også erfaringen fra de andre sommerhuskloakeringer 

fortalte Roland, bestyrelsesmedlem i foreningen af Hus og Grund. 

 

Hvad skal der ske med ubeboet fællesgrund (Strandløbervej 58), 

som var planlagt kloakeret.  

Svar: SL. Kommune undersøger og giver tilbagemelding til direkte til ejer.  

 

Vedrørende udbudsmaterialet til kloakeringsprojektet, er prisen af-

gørende eller er kvalitet ikke også en vigtigt parameter? 

 

Svar: Det er prisen som er afgørende, men metoden er beskrevet præcist f. 

eks. valg af maskiner, som tager hensyn til træer eller smalle veje m.v. 

 

Er der andre faste udgifter? 

Svar: Ja en stikafgift på 700-800 kr. pr. år pr. stik 

 

Jeg har indsendt ønske om skelbrøndsplacering, men ønsket er ikke 

blevet imødekommet hvilket jeg er utilfreds med. 
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Svar: SK: Vi forsøger generelt at imødekomme så mange ønsker som muligt 

men det er et større puslespil der skal gå op, så ikke alle ønsker kan imøde-

kommes.  Vi kan ikke gå ind i afløbsforholdene for den enkelte ejendom på 

dette møde, men i er velkomne til at kontakte vores rådgiver Orbicon eller 

SK Forsyning efterfølgende. 
 

Hvorfor er der ejendomme ved sommerhusområdet, som ikke skal 

kloakeres.  

Svar: Slagelse Kommune kender ikke umiddelbart baggrunden for den nøj-

agtige afgrænsning af kloakeringsområdet, men vil undersøge dette nær-

mere. 

 

Er det kun sommerhusområdet der spildevandspåvirker Bildsø å 

Svar: Nej der er også andre oplande der påvirker, f.eks. Bildsø by.  Dette 

kommer formentlig med i den kommende revision af spildevandsplanen. 

 

Hvordan hænger det sammen, at Musholm Lax kan forurene og kom-

munen vil kloakere. 

Svar: Slagelse Kommune har ikke kendskab til eller set dokumentation for, 

at Musholm Lax forurener i en grad, der forringer badevandskvaliteten. 

 

Hvem er ansvarlig for hvem der slipper og andre ikke slipper. 

Svar: Det er kommunen.  

 

Lukker projektet, hvis dem i Bildsø Plantage ikke kommer med eller 

kører det videre? 

Svar: SK Forsyning - ledningen kan køre udenom Bildsø Plantage. 

 

Bildsø plantage grund var ikke med i den oprinde spildevandsplan, 

hvorfor er den kommet med efterfølgende? Er Bildsø plantage grund 

med fordi det får projektet økonomisk til at hænge sammen? 

Svar: Som nævnt i oplægget vedtog byrådet i 2010, at alle sommerhuse 

skal kloakeres. Dette af hensyn til miljø og natur, men også af hensyn til et 

rentabelt system i forhold til anlæg og drift. 

 

Bildsø Plantagegrunde vil gerne have en dokumentation for at kloa-

kering har en positiv miljømæssig konsekvens for badevandet eller 

naturen.  

Svar: Aftalt at grundejerne sender spørgsmål, hvad angår miljøvurderingen 

til Slagelse Kommune hurtigst muligt. 

 

Bemærkning til kloakeringsprojektet: Det blev bestemt i 2006, at Bildsø 

Strand skulle kloakeres. Hvorfor skal det hele lige pludselig stoppes. Det må 

være godt for alle at vandet bliver renset. 

 

Anbefaling fra Stilling Strand: Snak sammen når I skal grave, der er me-

get store forskel i priserne. 

 

Roland, Hus og brug, oplyser at Stillinge strand lige er blevet færdigkloa-

keret. Det fungerer godt, og har ikke hørt om nogle problemer. Der har væ-

ret gode erfaringer med entreprenøren, som bl.a. flyttede skelbrønde sidst i 

fasen, god dialog, ødelagte ledninger bliver repareret og sommerhusejerne 

får straks besked.  


