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Projekt og sagsnr.: 

 
Spildevandskloakering af Grøndalområdet 
215993 

  
 

Bygherre: 
 
Fanø Vand 

  
 

Emne: 
 
Informationsmail om arbejdets stadie og konsekvenser til øvrige interessenter 

  
 

Dato: 
 
10. marts 2022 

  
Vi er godt i gang med etablering af trykledning på Skovly. VI forventer at blive færdige i løbet af den 

kommende uge.  

Fra i eftermiddag indtil mandag morgen vil der være kørselsadgang til sommerhusene.  

Samtidig vil der blive foretaget enkelt tilretninger af den etablerede kloakledning, samt retableringen af 

områderne er så småt i gang.     

 

 

Opfordring vedr. sommerhusudlejning 

Når vi arbejder på en strækning, er der ikke adgang til sommerhusene, og der vil desuden i perioder være 

lukket for vandet. Derfor vil vi opfordre til at der ikke udlejes sommerhuse på de disse strækninger.  

 

I kan benytte disse ugentlige underretninger, og den foreløbige tidsplan, til at orienteringer jer om hvilke 

områder som er berørte.  

 

Kommende uges graveområde 

Der vil være lukket for kørsel. 
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Henstilling til sommerhusejere 

Da det er menneskeligt at fejle, så kan det også ske at vi en gang imellem kommer til at grave et elkabel 

over. I den forbindelse har vi oplevet, at selvom der er kommet strøm til de berørte huse igen efter kort tid, 

så er køleskab og/eller fryser ikke startet igen. Det kan give en ubehagelig overraskelse hvis I har madvarer 

liggende, og ikke benytter jeres sommerhus i længere periode! 

Derfor vil vi gerne opfordre til at I i denne periode ikke efterlader fordærvelige varer i køleskab og fryser.  

 

Orientering om ibrugtagning af systemet 

Blot til orientering så vil alle lodsejere modtage en orientering fra Fanø Vand, når hele kloaksystemet er 

færdig etableret og klargjort til ibrugtagning. I har herefter 1 år til at tilkoble jeres kloak til jeres nye 

skelbrønd.  

 

Yderligere oplysninger og spørgsmål  

Hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte 

undertegnede på tlf. nr. 4020 6816 eller e-mail cll@fuldendt.dk, eller bygherre Jens Brinch, Fanø Spildevand 

på tlf. nr. 4098 6484 eller e-mail jb@fanoevand.dk 

Spørgsmål vedr. drikkevand kan stilles til Jan Pedersen, Fanø Drikkevand, på tlf. 4013 2268 eller e-mail 

jp@fanoevand.dk. 

Venlig hilsen 

Fuldendt P/S 

Christina Løjtnant 

 

Vedhæftning: 

• Kloaktracé - med foreløbig tidsplan  


