
   
 

Referat af informationsmøde d. 1. september 2017 ang. renovering af vand- og 
kloakledninger i Piledybet. 

Præsentation og referats fra mødet ligger på Langeland Forsynings hjemmeside: http://www.langeland-
forsyning.dk/spildevand/aktuelle-projekter.aspx. De er desuden sendt med ud som bilag til dette referat. 

Til mødet deltog ca. 45 personer fra sommerhusområdet. 

Baggrund for projektet: 
De eksisterende vand- og spildevandsledninger er udført i starten af 70´erne. Langeland Forsyning har 
igennem mange år oplevet mange driftsproblemer i området. Der har bl.a. været mange tilstopninger af sand 
i spildevandsledningerne og ledningerne har flere steder været i så dårlig stand, at man har været nødsaget 
til at skifte en del lednings stykker ud med nye rør.  Desuden opleves der stor indsivning i rørene. 

Sidste år valgte Langeland Forsyning at få foretaget en grundig TV- inspektion af ledningssystemet for at 
belyse ledningernes tilstand. TV-inspektionen påviste ledninger i ringe tilstand, hvor betonen inden i rørene 
viste sig at være ”ætset” væk, og hvor det omkringliggende grundvand siver ind.  Tilstandsrapporten viste 
stor fare for kollaps, så der skulle gøres noget hurtigt.  

Vandledningerne i området er i samme ringe tilstand, da samlingerne er tæret pga. det aggressive syremiljø 
som de ligger i (høj grundvandsstand og svovlbrintedannelse i jordlagene). 

Langeland Forsyning har derfor valgt, at renovere området med nye ledninger. Vi renoverer for at undgå 
fremtidige gener for grundejerne. 

Projektområde: 

Projektområdet er selve ”hovedvejen” i 
Piledybet. Ledningerne i sidevejene har vist sig 
at være i god stand, så derfor lægges kun nye 
ledninger og stik til de 41 ejendomme langs 
”hovedvejen”. 

Projektområdet er vist med farvede linjer. 

Etaper: 

Projektet udføres i 4 etaper, som vist på kortet. 

Vi starter med etape 1 fra d. 7/9-17. 

Etape 1 omfatter ejendommene: Piledybet 48-
86. 
Etape 2 omfatter ejendommene Piledybet 30-46 
Etape 3 omfatter ejendommene Piledybet 20-29 
Etape 4 omfatter ejendommene Piledybet 1-20 

 

Entreprenør: 



   
Projektet udføres af entreprenørfirmaet Alf Jensen A/S tlf. 62 51 48 12. 

Omkørsel:  
Da vejen er meget smal, bliver vi nødt til at lave omkørsel under projektets udførelse. Vi har indgået aftale 
med grundejerne på Piledybet 83 og Fasanvej 32 om tilladelse til at etablere en midlertidig adgangsvej over 
deres grunde. 

Der vil blive lagt jernplader ud i haverne og sat skilte op med ”midlertidig adgangsvej for beboere i området, 
Maks hastighed 10 km/t”. Når I kommer til Hesselbjerg, skal I derfor holde øje med skilte der anviser 
omkørslen. Der vil stå hvilke husnumre på Piledybet, som skal køre over Østersøvej/Fasanvej. 

I weekender og ferier (uge 42, 52, 7 og i påskedagene) vil selve vejen i Piledybet være åben og adgangsvejen 
vil være lukket med bom. 

Der vil under arbejdets udførelse ikke være mulighed for at passere gravearbejdet til fods. Derfor sættes der  
skilte op ved indgangen til Piledybet, hvor gående henvises til stranden.  
De grundejere som skal ind til deres huse, kan naturligvis passere. 

Afhentning af dagrenovation: 
Vi udleverer sække til dem, som har beholdere og afhenter ved husene.  

Rydning: 
For at kunne lægge de nye ledninger i vejen, er vi nødt til at rydde alle buske og træer, som står i rabatten og 
hænger ud over vejen. Dette arbejde udføres af entreprenøren. 
Ledningerne er tinglyst i 1974. Der står i deklarationen, at der ikke må udføres beplantning over ledningerne 
for at hindre at rødder ødelægger og tilstopper ledningerne. Dette kommer også til at gælde for de nye 
ledninger, så vi anmoder jer om at holde rabatterne, så det ikke vokser til med træer og buske igen.  

Arbejdsplads: 
Entreprenøren må ikke transportere materialer ad adgangsvejen, så derfor får de brug for steder at lægge 
deres materialer langs vejen. I vil derfor muligvis blive kontaktet af entreprenøren, såfremt han ønsker at 
indgå en aftale om oplagsplads på jeres grund. Det er naturligvis helt frivilligt, om I ønsker at indgå en aftale 
med ham. 

Pumpestationer: 
Der etableres tre nye pumpestationer ved siden af de gamle pumpestationer. For at få plads til de nye 
pumpestationer ryddes der omkring pumpestationerne. Når projektet er udført, fyldes de gamle stationer op 
og dækslerne fjernes.  
Vi er opmærksomme på, at der er lugtproblemer ved de eksisterende pumpestationer og forventer at lugten 
reduceres væsentligt, da nye tætte ledninger, vil hindre indsivning med brakvand i pumpestationerne. 
Såfremt det skulle vise sig, at der stadig forekommer lugt fra stationerne, er der flere tekniske metoder til at 
afhjælpe dette. 

Kloakeringsprincip: 
Området er spildevandskloakeret dvs. grundejerne skal selv håndtere overfladevand og regnvand på egen 
grund. Spildevandet transporteres til Brandsby renseanlæg, og det rensede spildevand ledes til 
Langelandsbæltet. 

 
Stikbrønde: 



   
Der sættes nye stikbrønde ved de 41 ejendomme langs projektområdet. Stikbrøndene sættes på jeres 
eksisterende stikledninger ved skel. Brønden benyttes til inspektion således, at I ved driftsproblemer kan 
løfte dækslet, og se om der står vand i brønden. Hvis der står vand i brønden er systemet stoppet ude i vejen, 
og det er derfor forsyningens opgave at få det løst, og I kan ringe til vores døgnvagttelefon på 63516800. Hvis 
brønden er tom vil problemet være inden på jeres grund, og I skal selv kontakte en slamsuger/kloakmester. 
Stikbrøndens dæksel skal være synligt og må ikke dækkes under græs eller fliser. 

Nye vandledninger: 
Der lægges nye vandledninger i projektområdet.  
Den gamle vandledning er skrøbelig og kan ikke tåle at blive frilagt på større strækninger, da der  er risiko for, 
at den sprænger. Da entreprenøren nogle steder skal grave tæt på den eksisterende vandledning og flere 
gange skal krydse den, kan vi være nødsaget til at lukke for vandet, mens vi graver. Vi anbefaler derfor, at I 
fylder nogle beholdere med vand, , hvis I opholder jer i sommerhuset. Entreprenøren adviserer de beboere, 
som der lukkes for. Dette gør han ved at gå rundt og se om der er nogle i husene. Desuden giver han os 
besked, og vi sender en mail ud til jer, hvor vi adviserer jer om i hvilket tidsrum, der lukkes for vandet. Der vil 
altid være vand på efter kl. 16 og i weekender og ferier. 
Der etableres nye stophaner til de 41 ejendomme i projektområdet. De nye stophaner tilkobles jeres private 
jordledninger, og der vil være vand på med det samme. De ejendomme som lægger først i etapen vil derfor 
opleve færre lukninger af vandet end dem sidst i etapeområdet. 

På informationsmødet fik vi en del input vedr. lukning af vandet. Der var bekymring for, at vi kan lukke for 
vandet fra kl. 7 – 16 på de etaper, hvor vi arbejder. Vi skal derfor pointere, at vi kun lukker, når det er absolut 
nødvendigt og for at sikre den eksisterende vandledning. Vi forventer desuden, at det kun bliver nødvendigt 
at lukke i nogle timer, mens vi graver stik ind. Hvis det mod forventning bliver nødvendigt at lukke for vandet 
i flere dage, har vi nu besluttet at sætte nogle ekstra ventiler på vandledningen, således at vi ikke behøver at 
lukke for hele etapen.  
Vi har desuden besluttet at opsætte midlertidige vandposter, så I altid kan hente vand ved disse, når der er 
lukket ved jeres hus. Ved etape 1 sættes der en ventil for enden af vejen ved Piledybet 81 eller 85. 

Der vil være permanent afløb fra alle husene fra spildevand. 

Opfordring til grundejerne. 
Langeland Forsynings forpligtigelse til at vedligeholde ledningerne ophører ved stophanen og ved 
stikbrønden i skel. Herefter er det grundejerens ansvar at vedligeholde den private jordledning og stikledning 
på ejendommen. 
Vi kontakter jer, såfremt vi ved tilslutning af jeres kloak- og vandstik konstaterer, at jeres stikledninger er i 
dårlig stand. Vi må ikke foretage inspektion af jeres stikledninger, så vi anbefaler jer, at I, hvis vi kontakter jer 
vedr. mistanke om dårligt stik, tager kontakt til en kloakmester og VVS ér og får tjekket jeres ledninger. 

Det er meget vigtigt at jeres ledninger også er i god stand ellers vil der jo stadig komme indsivning og sand i 
kloakledningerne og vandspild på vandledningerne.  
Ifølge regulativet for Langeland Vand skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne snarest muligt gennemgås 
og i fornødent omfang bringes i orden, hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder på 
ejendommens installationer, herunder utætheder på jordledningen. Endvidere kan Langeland Forsyning A/S 
pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som vandforsyningen finder nødvendige for 
installationens forsvarlige funktion, så der ikke er fare for forurening af ledningsnettet via utætheder i 
jordledninger.    



   
Tilskud til fornyelse af privat vandledning.   

Langeland Forsyning vil bidrage med et beløb på 1.500 kr. inkl. moms, såfremt arbejdet udføres i inden 
udgangen af 2018, og der er indgået aftale med Langeland Forsyning.  

Dette er både i grundejerens og Langeland Forsynings interesse, da risikoen for vandskader på ejendommen 
minimeres, og lækagetabet i ledningsnettet begrænses. 

Grundvandssænkning 
Grundvandet står meget højt i området og det er nødvendigt at sænke dette mens ledningsarbejdet udføres. 
Entreprenøren vil derfor opsætte udstyr til at sænke grundvandet. Dette fylder en del langs vejen, men støjer 
ikke ret meget. 
 
Grundvandsstigning 
Da spildevandsledningerne blev etableret var de helt tætte. Efterhånden er betonen i rørene blevet ætset 
væk, og der er opstået revner i rørene, så der sker en del indsivning. Vi kender ikke omfanget af indsivningen, 
og hvordan det påvirker grundvandsstanden. De nye ledninger er helt tætte og derfor kan der være risiko for 
grundvandsstigning.  
Langeland Forsyning har ikke ansvar for dræning, men kun for at håndtere husholdningsspildevandet fra 
ejendommene. 

SkyWire 
SkyWire lægger fiber med i ledningsgraven. For yderligere information henvises til Jens Jönsson Skywire tlf. 
32 22 60 60. 

Retablering 
Entreprenøren retablerer haverne løbende, så når der er etableret stik og ny stophane i en have, bliver den 
del af haven, der er blevet berørt af anlægsarbejdet, retableret. 

Vejene retableres løbende, så der kan køres på dem i weekenderne. Ved den endelig retablering anlægges 
vejene med fald, så der ikke er risiko for, at der kan stå vand på vejen. Den eksisterende vej lægger nogle 
steder lavere end rabatterne. Dette ændres så vejen hæves. Vi retablerer vejene i fuld bredde, og rabatter 
bliver ca. 1 m bredde. 

Til afleveringen deltager grundejerforeningsformanden, og han skal godkende retableringen. I løbet af det 
første år har entreprenøren ansvaret for at vedligeholde vejen og retablere alle opståede huller og 
sætninger.  
Til 1 års afleveringen deltager grundejerforeningsformanden igen og skal godkende den endelige retablering. 
Herefter overtager grundejerforeningen vejvedligeholdelsen, og entreprenøren har kun ansvar for eventuelle 
sætningsskader indtil 5 år efter afleveringen. 

Dialog og planlægning 
Det er vigtigt for os med åbenhed og dialog, så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål. post@langeland-
forsyning.dk og tlf. 63516800 

Vi vil løbende sende information ud om projektet på mail og på vores hjemmeside www.langeland-
forsyning.dk kan du også finde information om projektet under spildevand/aktuelle projekter/projekter i 
2017/Piledybet 

 



   
Referat af Langeland Kommunes indlæg v. Tore Bro: 

Kommunens gennemgang omfattede: 

• Hvorfor er forældede kloakker et problem? Der er tale om et miljøproblem som kan og skal ordnes. 
• Lovgivning og håndhævelse: Kommunen har mulighed for, at påbyde ejere at ordne deres kloakker, 

hvis de ikke frivilligt gør det og afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
• Adgangsforhold ifølge loven: ”Der er offentlig adgang til alle private fællesveje og afspærringer er 

ikke tilladt” 
• Status for LIFE projekt i Piledybet: Supplerende information om et vandløbsprojekt, som ikke er en 

del af forsyningens projekt. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


