Grundvandssænkningsanlæg i Jammerbugt Kommunes sommerhusområder
Kort beskrivelse af Jammerbugt Kommunes 32 drænoplande:
I 1990-erne opførte Pandrup Kommune i sommerhusområderne 32 oplande, der er spildevandskloakerede
udført som drænanlæg.
Se kortet over de 32 Drænoplande.
Drænprojekterne blev udført af Kommunen og tilslutningsbidragene blev betalt af sommerhusejerne. I dag
ejes drænanlæggene af Jammerbugt Forsyning, og Jammerbugt Kommune er myndighed på området.
Anlæggene er klassificeret som offentlige spildevandsanlæg, og de er dermed bl.a. omfattet af
miljøbeskyttelseslovens regler (og ikke af vandløbslovens regler).
Formålet var dels at sænke grundvandsspejlet, dels af miljømæssige årsager og dels for at sikre funktionen
af de enkelte sommerhuses spildevandnedsivningsanlæg. Der kloakeres ikke i sommerhusområderne, men
der foretages årlige tømninger af septiktankene af Jammerbugt Forsynings entreprenør.
Normalt er det den enkelte sommerhusejers ansvar at vedligeholde nedsivningsanlæg og septiktank, men
Jammerbugt Forsyning har taget del i ansvaret ved at lave drænanlæg, der skal sikre, at afstanden mellem
sivedræn og grundvandsspejl er større end 0,5m.
Endvidere er det Forsyningens ansvar for drift og vedligeholdelse af drænsystemet, at afstanden mellem
grundvandsspejl og terræn udgør mindst 110 cm.
Især i Drænområderne 30 og 31 har der gennem de sidste 10 år været problemer med at sænke
grundvandet tilstrækkeligt. Den meget våde vinter 2019/2020 forårsagede en kæmpe sø mellem de to
drænoplande, idet der ikke var tilstrækkelig sivekapacitet til at drænvandet fra opland 31 kunne sive ned til
drænsystemet i opland 30. Dette medførte store problemer for de omkringliggende sommerhuse med
oversvømmede huse og veje.
De tre berørte sommerhusejerforeninger,” Hunetorp Klit”, ”Ferbæk Ejerlaug” og ” Sommerhusforeningen
Rødhus Klit” har siden 2020 afholdt møder med Jammerbugt Forsyning og Jammerbugt Kommune for at
undersøge muligheder for udarbejdelse af projekt, som bl.a. kan aflede drænvandet ved fremtidige 100-års
hændelser (som pga klimakrisen kan forventes at opstå meget oftere).
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