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Vejledning i brug og vedligehold af pileanlæg med nedsivning
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Procedure P4.6.-29-1, ”Driftsstyring” og www.kloakviden.dk

Sagsnr.:

Dato:

Evt. sandfangsfabrikat:

Størrelse:

Vejledning i brug og vedligehold af pileanlæg med nedsivning
Deres spildevand afledes til et pileanlæg. Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og
pileanlægget. Den vedlagte plan viser, hvor de enkelte dele er placeret. Anlægget er dimensioneret for
jfr. udleveret rapport fra Center for recirkulering.
Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles
stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og
flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter.
For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.
· Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
· Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand.
· Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og tømning.
· Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
· Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks.
benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
· Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
bundfældningstanken.
· Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken.
Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

I pileanlægget sker der en nedbrydning og en fordampning af spildevandet. For at sikre den bedste drift
af anlægget, skal følgende iagttages:
· Dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for inspektion.
· Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden.
Evt. bundslam fjernes.
· Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning, dog mindst hvert 2. år.
· Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året.
· Pileanlægget må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
· Fordelerrøret øverst i anlægget bør gennemskylles hvert 2. - 3. år for at undgå tilstopning med
slam.
· Det første år holdes anlægget helt fri for ukrudt.
· Efter 1. vækstsæson efterplantes der, hvis en del af pilene er gået ud.
· Efter første vækstsæson skæres halvdelen af pilene ned til ca. 0,15 m over jordoverfladen i
januar/februar.
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Nedskæring af pil skal altid ske på langs eller på tværs af anlægget som vist på figuren, hvor det
farvede område flyttes hvert år.
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Hvis vandstanden i december er 0,2 m over anlæggets overflade, skal vandet fjernes og køres til
kommunens renseanlæg.
Ca. hvert 5. – 10. år skal alt vandet tømmes ud af anlægget. Tømningen kan ske med slamsuger. Vandet
køres til kommunens rensningsanlæg.
Hvis De ikke er tilsluttet en fast tømningsordning, anbefaler vi at tegne kontrakt om periodisk tømning med
Hans Frisesdahl A/S. Opstår der problemer med anlægget, eller har De yderligere spørgsmål, er De
velkommen til at kontakte os på telefon 75 36 07 43.
Vi gør desuden opmærksom på Deres ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse,
herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt, samt træffe foranstaltninger til
imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

