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Mødet afholdt for koordinering af Grundejerforeningernes og Vandværkets ønsker i forbindelse 
med påtænkt spildevandskloakering af sommerhusområdet. 
 
1 ORIENTERING OM KLOAKERINGEN VED FØLLE STRAND  

SDK gav en redegørelse vedrørende spildevandsplanen, hvor sommerhus-
området ved Følle Strand er planlagt spildevandskloakeret pga. jordbundens 
uegnethed for nedsivning, samt ønsket om at undgå forurening af badevan-
det ved Følle Strand. Tag- og overfladevand skal jf. spildevandsplanen afle-
des individuelt (nedsives i faskiner).  
 
Desuden har der gennem flere år været ønsker fra Grundejerforeningerne 
om kloakering af området. En stor del af grundejerne i området har indbetalt 
tilslutningsbidrag. 
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GCB er kommunens rådgiver for udarbejdelse af en overordnet disponering 
for kloakering af området. Anlægsarbejdet påregnes som udgangspunkt ud-
ført i 3 etaper, med forventet opstart i efteråret 2007.  
 
GCB havde forud for mødet sonderet området og forelagde midlertidige pla-
ner for ledningsføringer, hvor spildevand fra sommerhusområdet tilledes 
f.eks. 2 hovedpumpestationer, placeret henholdsvis ved Strandvejen (øst for 
Strandvejen 57) og ved Hjejlevej (vest for Hjejlevej 12). Desuden kan det bli-
ve nødvendigt at etablere mindre pumpestationer for 2-5 ejendomme. Ved 
en evt. placering langs stranden skal der dog tages hensyn til vandstand og 
dæksler. Der beplantes omkring pumpestationer, således at de ikke skæm-
mer landskabet. 
 
 

2 NYT KLOAKANLÆG 

Syddjurs Kommunes Kloakforsyning etablerer hovedledninger og fremfører 
stikledning til den enkelte parcel. Stikledning afsluttes med ø315 mm rense- 
og inspektionsbrønd placeret ca. 1,0 meter inde på parcellen. Kun spilde-
vand må tilledes kloaksystemet. 
 
Øvrige ledningsanlæg på parcellen bekostes af grundejeren, og skal udføres 
af autoriseret kloakmester. En del grundejere har tilsluttet ”gråt spildevand” 
(badevand mv.) til dræn. Dette skal ændres ved kloakeringen, således at alt 
spildevand fra ejendomme fremover tilsluttes offentlig kloak. 
 
SDK forventer ikke at stille krav om fjernelse af eksisterende samletanke, når 
ejendommen tilsluttes det nye kloaksystem. 
 
SDK fremsender, inden anlægsarbejdets udførelse, informationsskrivelser til 
grundejerne samt forslag til placering af stikledninger 1 m inde på de enkelte 
grunde samt bundkoter for tilslutning. 
 
 

3 DRÆNOPLYSNINGER 

Kloakudvalget udleverede diverse planer vedr. eksisterende drænledninger. 
Ledningssystemerne er flere steder ”underdimensioneret”, hvilket bevirker 
oversvømmelser i forbindelse med større regnskyl/tøvejrsperioder. 
 
Følgende ledningsplaner er modtaget på mødet: 
- Drænledninger ved Rørsangervej (afledning fra drænsystemet ”ukendt !”). 
- Drænledninger i Den Gamle Vej. 
- Hovedafløbsdræn fra landbrugsarealerne nord og øst for sommerhusom-

rådet. Hoveddrænet er beliggende under diverse parceller og på grund af 
for lille ledningsdimension (ø300 mm) er der oversvømmelse i området 
ved Valmuevej/Toftgårdsvej/Røllikevej i forbindelse med større regnskyl. 
Det samlede opland nord og øst for sommerhusområdet, der afvandes til 
ledningssystemet, er ikke oplyst. 

- Drænledninger i området ved Præstekravevej. 
- Drænledning langs del af Strandvejen. 

  
 GCB indtegner de kendte dræn på oversigtsplan. 
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 Grundejerforeningerne er interesserede i ”udbygning” af drænsystemerne. 

Den enkelte grundejerforening undersøger, om der i projektet skal medtages 
drænledninger indenfor grundejerforeningens område. Udgift til etablering af 
drænledninger afholdes jf. vandløbsloven af de enkelte drænlav og de grund-
ejere der er tilsluttet (efter fordeling). Udgifter til projektering og anlæg af 
dræn afholdes således ikke af Syddjurs Kommune. 

 
 Grundejerforeningen omkring Valmuevej/Toftgårdsvej havde ønske om, at 

kommunen foranledigede etablering af afskærende drænledning i f.eks. Røl-
likevej, idet vandet, der forårsager oversvømmelse, fortrinsvis skyldes tilled-
ning af drænvand/overfladevand fra markarealerne uden for sommerhusom-
rådet. 

 
 
4 EKSISTERENDE KLOKANLÆG 

SDK oplyste, at der i området forefindes følgende kloakanlæg: 
- Spildevand fra Kalø Vig Kursuscenter ledes til pumpestation og vandet 

oppumpes til den afskærende ledning fra Ugelbølle/Rønde renseanlæg. 
- Spildevand fra bebyggelsen ved Hejrevej afledes til trixtankanlæg. 
 
SDK fremsender detailplaner til GCB for:  
1) Den afskærende ledning fra Ugelbølle 
2) Placering af trykledning fra Kalø Vig Kursuscenter 
3) Placering af ledningsanlægget ved Hejrevej. 

 
 
5 VANDLEDNINGER 

Følle Strands Vandværk har fremsendt ledningsplaner. Vandværket ønsker, i 
forbindelse med kloakarbejdets udførelse, at renovere en del af ledningsnet-
tet (ca. 6 km ud af i alt ca. 11 km), og evt. opdele området i 2 trykzoner. 
 
Den ældste del af ledningsnettet er placeret omring Strandvejen. Der forsy-
nes bagfra området. Vandværket igangsætter verificering af ledningsplace-
ringer. 
 
Vandværket oplyser, at der ca. er 100 fastboende i sommerhusområdet. 
 

 
6 EL- OG TELEFONLEDNINGER SAMT EVT. BREDBÅND. 

I forbindelse med kloakarbejdets udførelse, forespørges øvrige ledningsejere 
NRGI og TDC og om der ønskes foretaget renovering/omlægning af kabler 
m.m. 
 
Grundejerforeningerne kan evt. selv undersøge muligheden for bredbånd i 
området. 
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7 GEOTEKNIK 

Repræsentanterne fra Grundejerforeningerne kunne berette, at jordbunds-
forholdene var stærkt varierende (ler – sand), samt at grundvandsspejlet i 
mange områder var højt beliggende. Kendte forhold blev på mødet indtegnet 
på oversigtstegning. 
 
GCB udarbejder forslag til jordbundsundersøgelser. 

 
 
8 TIDSPLAN OG ETAPEOPDELING 

Kloakeringsarbejdet påregnes opstartet i efteråret 2007 med endelig færdig-
gørelse af sidste etape i 2010. Idriftsættelse af pumpestation forventes i be-
gyndelsen af 2008, hvorefter tilslutning af spildevandsafløb kan påbegyndes. 
Der gives en rimelig frist for tilslutning. 
 
Der udføres ikke anlægsarbejder i juni, juli og august måneder. Kloakudval-
get foreslog og accepterer, at påsken og efterårsferien ikke friholdes for an-
lægsarbejde. 
 
Alle grundejerforeninger ønsker at blive tilsluttet i første etape. Dette er ikke 
realistisk, hvorfor SDK og GCB på baggrund af den foreløbige disponering 
udarbejder en etapeplan. 
 
Det tilstræbes, at der kan foreligge en foreløbig etapeplan og et forslag til 
kloakdisponering til Grundejerforeningernes formandsmøde d. 02. juni 2007, 
hvor repræsentanter for alle 12 grundejerforeninger mødes. Materiale tilsen-
des Svend Aage Jensen forud for mødet. 
 
Kloakudvalget ønsker afholdt yderligere et møde inden den endelig idé-
disponering behandles politisk. 
 
Jf. tidsplanen forventes en politisk behandling lige efter sommerferien. SDK 
melder tilbage med, hvornår et evt. næste møde kan afholdes (ultimo juni el-
ler primo aug.) 
 

 


