Lemvig Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Vejle den 15.04.2010

Vedrørende drænkloak, spildevandsplan, og pumpelag.

Hermed et forslag til orienterings tekst, som omtalt i vor indstilling:
I begyndelsen af 1980´erne betød udbygningen af sommerhusområderne i Vrist og
Vejlby, at der var behov for afvanding / dræning af områderne. Det ville også give bedre
muligheder for at de typiske sivebrønde kunne virke.
Der blev udarbejdet adskillige afvandings forslag, men ud over lidt nye
afvandingsgrøfter, skete der ikke meget.
Ringkjøbing Amt gav efter ansøgning den 23. aug. 1983 tilladelse til nedsivning af
spildevand efter en udført grundvandssænkning.
Efter denne tilladelse undersøgte Thyborøn-Harboøre Kommune i 1984 mulighederne for
et afvandingsprojekt og vedtog at lave et kommunalt afvandingsprojekt som beskrevet i
”Tillæg 1 til Thyborøn-Harboøre Kommunes spildevandsplan.
Nedsivning af spildevand i Vejlby og Vrist sommerhusområde.”

Det blev på møde d.18.9.84 aftalt mellem Thyborøn-Harboøre Kommune og Ringkøbing
Amt, at afvandingsprojektet skulle gennemføres efter miljøbeskyttelseslovens regler.
Afvandingsprojektet skulle gennemføres i etaper, så det samlede afvandingsprojekt ikke
blev mere omfattende end nødvendigt for at opfylde amtsrådets vilkår om
grundvandssænkning.
1. etape var planlagt som etablering af hoveddræn i sommerhusområdet på nær de
tre oplande.
2. etape var planlagt som etablering af hoveddræn i de tre oplande i
sommerhusområdet, hvor der ikke i forbindelse med etape 1 er etableret
hoveddræn.
3. etape var planlagt som detaildræn i nødvendigt omfang til supplering af
hoveddræn.
Et undersøgelsesbidrag og et tilslutningsbidrag for 1. etape blev i 1985,1986 og 1987
pålignet samtlige ejendomme indenfor sommerhusområdet.
Et årligt driftsbidrag pr. m3 afledt spildevand blev pålignet samtlige bebyggede
ejendomme indenfor sommerhusområdet.

Selv om der gennem årene mange gange er påtalt problemer med oversvømmede
områder, er der kun foretaget mindre udbygninger af projektets 1. etape.
Efter en del lovændringer blev drænfonden i 2006 overført til Thyborøn-Harboøre
Kommunes kloakfond. Afvandingsprojektet fra 1980érne blev efter kommunalreformen
en del af Lemvig Kommunes kloakforsyning og økonomisk omfattet af kloakfonden. På
grund af ny lovgivning, er kloakforsyningen nu en del af et aktieselskab, men omhandler
fortsat det offentlige kloaknet.
Målinger af forurening i drænvandet ved afløb fra sommerhusområderne har vist, at det
nedsivende spildevand ikke er blevet tilstrækkeligt renset i jorden på grund af for lille
afstand mellem sivedræn og grundvandet.
På grundlag af EU direktiver og ovennævnte, har kommunalbestyrelsen vedtaget et tillæg
til spildevandsplanen. I dette tillæg beskrives, at områderne i Vrist og Vejlby nu skal
separat spildevandskloakeres.
Det vand der i dag afledes gennem drænkloakken kommer fra 3 kilder:
1. Spildevand fra sanitære installationer og køkkenafløb i sommerhusene svarende
til leveret drikkevand. (ca. 5-10% af det afledte vand)
2. Spildevand fra regnvand (overfladevand) svarende til regnmængden minus
fordampning. (ca. 30-40% af det afledte vand)
3. Grundvand svarende til indsivningen fra de omkring liggende hav, fjorde og søer.
(ca. 50-65% af det afledte vand)
Lemvig kommunes beslutning om at spildevand fra sanitære installationer og
køkkenafløb (husspildevandet) skal føres til rensningsanlæg gennem et lukket rørsystem,
betyder at samtlige bebyggede ejendomme indenfor sommerhusområderne i Vrist og
Vejlby, skal ændre spildevandsløsningen på egen grund.
Ændringen omfatter sløjfning af trixtank, fjernelse af evt. pumpe, etablering af ny
stikledning fra pumpebrønd/trixtank og frem til det af kommunen etablerede nye stik for
spildevandsafledning.
Når husspildevand er fjernet fra drænkloakken, vil det kun være overfladevand, der evt.
kan afledes gennem drænkloakken.
Spørgsmål om opretholdelse og fremtidig drift af den gamle drænkloak, har været drøftet
indgående mellem repræsentanter for kommunen og flere bestyrelser for
grundejerforeninger. Kommunen finder ikke at være forpligtet til at opretholde
drænkloakken, men erkender, at denne vil lide overlast i forbindelse med det fremtidige
gravearbejde. I stedet for blot at reparere på den gamle ledning, etableres der nye
ledninger til erstatning for de gamle ledninger.

Dette sker samtidigt med, at der oprettes et pumpelag, hvis opgave det bliver, at sikre at
sommerhusområderne, fremover ikke oversvømmes i nævneværdig grad, og dermed
sikre, at værdier i form af sommerhuse m.m. ikke lider overlast.
De gentagne oversvømmelser af sommerhusområderne, som f.eks. i dec. 2006 peger i
retning af, at en udbygning af afvandingssystemet er stærkt påkrævet.
De meget omtalte klimaændringer indenfor de kommende årtier med større og kraftigere
nedbørsmængder, og en stigning af havvandshøjden peger også på, at en kraftig
udbygning af afvandingssystemet er påkrævet.
Hvor meget nedbørsmængden vil stige er eksperterne ikke enige om, men et forsigtig gæt
kan være 30-40 % i Danmark, hvis Verdens temperaturstigning kan holdes under 2º C.
Hvor meget havet vil stige er eksperterne heller ikke enige om, men et forsigtig gæt kan
være ca. 1 meter omkring Danmark, hvis Verdens temperaturstigning kan holdes under
2º C. Stigningen i havene skyldes ikke mindst at vandet udvides på grund af
temperaturstigning.
Med baggrund i de med kommunen førte forhandlinger, er det en klar økonomisk fordel,
at etablering af et pumpelag sker samtidigt med gennemførelse af ny kloakering.
Pumpelaget etableres efter gældende lovgivning, og skal fremover drives af ejerne af de
omfattede ejendomme, lige som det er dem, der alene skal afholde alle udgifter til lagets
drift.
Grundejerforeningen Vejlby Klit, Grundejerforeningen Vejlby Strand,
Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage og Ejerlaget Sletten har tidligere fremsat
indsigelser mod kommunens forslag til Tillæg 1 til spildevandsplanen.
Foreningerne har desuden haft rettet henvendelse til By- og Landskabsstyrelsen for
drøftelse af sagen, lige som der er foretaget nærmere juridiske undersøgelser, både af
kommunen og foreningerne.
Der har på den baggrund været ført en række forhandlinger med kommunen, og dette har
resulteret i, at bestyrelserne for foreningerne, under en række givne forudsætninger, nu
kan anbefale, at grundejerne tiltræder og aktivt medvirker til, at der kan oprettes
pumpelag. Bestyrelserne for grundejerforeningerne har desuden deltaget aktivt i
udarbejdelsen af forslag til vedtægter til nye pumpelag.
Bestyrelserne håber på et fortsat godt samarbejde til gavn for alle parter.

Med venlig hilsen
…………………den …………………..

………………………………………………………..
(Formand for Grundejerforeningen Vejlby Strand
…………………den ………………….
…………………………………………………………
(formand for Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage)

…………………den …………………………………..
…………………………………………………………..
(formand for Grundejerforeningen Vejlby Klit)

…………………den …………………………………...
……………………………………………………………
(formand for Ejerlaget Sletten)

