
   19. september 2018

Angående rørlagt vandløb på ejendommen Snaptun Strandvej 10, 7130 Ju-
elsminde

Tak for at der er gennemført en videoinspektion af rørledningen som tidligere ønsket af os, og tak 
for den tilsendte rapport med graf over rørføringen.

Den modtagne graf over rørføringen bekræfter den formodning om rørledningen, som vi anførte i 
vores skrivelse af 14. maj 2018 på baggrund af det på daværende tidspunkt udførte nivellement 
af bundkoter og vandspejl. Grafen viser, at bundkoten i røret ca. 8 meter inde fra den ende, der 
vender ind mod Vagn Nielsens ejendom (SNAP2), er beliggende ca. 15 cm højere end ved indlø-
bet i røret. Det fremgår endvidere af grafen, at bundkoten omkring 2 meter før udløbet ved den 
østlige brønd er beliggende ca. 10 cm lavere end ved udløbet i den østlige brønd (SNAP1). Det 
fremgår endvidere af rapporten, at der er problemer med en rørsamling. De beskrevne problemer 
medfører en forhøjelse af vandstanden ved afløbet fra Vagn Nielsens ejendom på ca. 15 cm, og 
det ujævne forløb forøger også sandsynligheden fra aflejringer i rørledningen til skade for vandfø-
ringsevnen.

Der er tale om så markante afvigelser fra et jævnt fald mellem de to brønde, at der er et tydeligt 
grundlag for at påbyde ledningen omlagt, så der opnås et jævnt fald mellem brøndene. 

Det må på baggrund af den modtagne rapport konstateres, at der må være tale om dårligt hånd-
værk i forbindelse udskiftningen af rørledningen i 2011. Som nævnt i vores skrivelse af 14. maj 
2018, blev der i den forbindelse fjernet en mur ind mod Vagn Nielsens ejendom. Herved blev 
også den faste konstruktion, der sikrede bundkoten for den vestlige ende af rørledningen, fjernet. 
I lyset af det konstaterede dårlige håndværk i forbindelse med omlægningen af rørledningen i 
2011 må vi lægge til grund, at bundkoten i den vestlige ende af rørledningen udmærket kan være 
hævet, da den nu er beliggende ca. 9 cm højere end svarende til et jævnt fald mellem rørlednin-
gens østlige ende og drænudløbet i grøften på Vagn Nielsens ejendom, jf. vores skrivelse af 5. 
juli 2018. Den tvivl, der kan rejses om dette forhold, må komme Vagn Nielsen til gode, da han er 
uden skyld i, at den omtalte mur blev fjernet i forbindelse med omlægningen af rørledningen i 
2011.   

Samlet set mener vi således, at der er grundlag for at påbyde, at den eksisterende rørledning 
omlægges, så der opnås et jævnt fald og således, at ledningens vestlige ende sænkes, så der 
opnås en bundkote i den vestlige ende ved SNAP2 på – 0,12 m.  
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