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Dagsorden

• Velkommen til dialogmøde

v. Lars Holt, bestyrelsesformand Jammerbugt Forsyning A/S

• Hvorfor separatkloakere

v. Peter Laursen, direktør Jammerbugt Forsyning A/S

• Bekymringer på borgermøde
v. Peter Laursen, Jammerbugt Forsyning A/S

• Undersøgelse af alternative løsninger
v. Peter Laursen, Jammerbugt Forsyning A/S

• Dialog



Hvorfor separatkloakering?

• I kommunens Spildevandsplan 2015-2020 er det 
planlagt at separatkloakere Halvrimmen.

• Fordele ved separatkloakering:
– Bedre spildevandsrensning

– Ingen overløb af spildevandsopspædet regnvand til 
vandløb

– Besparelser på pumpning og rensning af regnvand

– Færre driftsproblemer i separatkloakken

– Reduceret risikoen for vand i kælder

– Klar til øgede regnmængder pga. klimaforandringer



Hvorfor Halvrimmen? 

Kommunens ældste fælleskloak



Mange driftshenvendelser (2007-2015)



Overløb af opspædt spildevand



Andre grunde til at separatkloakere 

Halvrimmen

• Et af de fælleskloak-systemer i kommunen, 

der har størst indsivning (af grundvand, 

drænvand mv.)

• 4 pumpestationer på vej til Attrup Renseanlæg



Bekymringer på borgermøde
• Trafikafvikling Aalborgvej/Thistedvej 

• Påvirkningen af de erhvervsdrivende

• Ønske om mere borgerinddragelse

– Spildevandsplan 2015-2020 i høring 17.03.2016

– Information på LUP-møde 29.08.2017

– Facebook Halvrimmen Borgerforening/Halvrimmen Naturligvis 07.09.2017

– Nu: Facebook Separatkloakering Halvrimmen (oprettet før borgermødet)

– Borgermøde 27.06.2019

– Dialogmøde i dag vedr. statsvejen

– Planlagt borgermøde i 2020

• Tiltag efter LUP-møde

– Planlagt 2-årigt arbejde i statsvej udføres på 1 år, hvis trafikalt muligt

– Jammerbugt Forsynings bestyrelse: OK til massiv finansiering i 2021

– Undersøgelse: Fælleskloakken er IKKE egnet som ny regnvandsledning 



Tiltag siden borgermødet d. 27.06.2019

• Rettelsesblad: Der er i 2019 indført en 
bonusordning, således entreprenøren belønnes 
for hurtig fremdrift i arbejdet med de 80 m i 
Aalborgvej. Der var i forvejen indlagt dagsbod, 
hvis arbejdet varer mere end 5 uger.

• Forsyningen har indledt drøftelser med 
Jammerbugt Kommune, om muligheden for at 
friholde statsvejen fra separatkloakering, 
selvom det vil betyde, at overløb stadig vil finde 
sted.



Mulighed for udsættelse



Hvis der vælges udsættelse/bibeholdelse af 

fælleskloak
• 80 m på Aalborgvej udføres i 2019, således at den 

nordlige del af Halvrimmen kan separatkloakeres

• Mindre tilpasninger samt evt. punktreparationer 
og strømpeforinger af fælleskloakken i statsvejen

• Kravet om separatkloakering for ejendomme 
langs statsvejen sættes i bero. Berørte ejere 
orienteres snarest

• Overløb af opspædt spildevand til Grønnegrøften
fortsætter

• Risikoen for tilstopning af kloakken pga. mange 
lunker i fælleskloakken er uændret

• Ingen klimatilpasning i statsvejen



Kloak i statsvej i klimatilpasset regn

OBS der er kun regnet på statsvej!

• Kun regnet på statsvejen

• 5-års regn med sikkerhedsfaktor 1,38 (lavt)



LAR kan aflaste fælleskloakken

• LAR = Lokal Afledning af Regnvand

• Kræver ændring af kommunens spildevandsplan

• Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag mod at 

håndtere regnvand selv (ca. 25.800 kr. i 2019)

• Kræver dokumentation fra kloakmester

• Frivilligt

• Vanskelige jordbundsforhold at nedsive i

• Konsulenthjælp (f.eks. kommune+kloakmester)



Eksempler på LAR



Hvad sker der nu?
• Der gøres erfaringer med trafikafviklingen i 2019

• Der separatkloakeres på Nr. Øksevej inkl. sideveje 
i 2020

• I starten af 2020 besluttes det, hvad der skal ske i 
2021-2022. Der indkaldes til borgermøde i den 
forbindelse

• På borgermødet præsenteres løsning, herunder 
hvorvidt det planlægges at udskyde arbejdet i 
hele eller dele af Aalborgvej/Thistedvej

• Forslag og bekymringer fra mødet i dag noteres 
og indgår i de videre overvejelser



DIALOG


