
 

 

 

Borgermøde 27.06.2019 

 

Borgermødet blev afholdt i ØAH hallens cafeteria. Lokalet var helt fyldt op, og Jammerbugt Forsy-

ning A/S takker for det flotte fremmøde. 

 

Kontaktoplysninger: 

Navn Organisation Kontaktoplysninger Kontaktes vedr. 

Jane Mortensen Jammerbugt 

Forsyning A/S 

7257 9927 

jmm@jfas.dk 

Projektet generelt, herunder plan-

lægning og udførelse 

Jette Vestergaard Jammerbugt 

Kommune 

7257 7378 

jev@jammerbugt.dk 

Ansøgning om nedsivningstilla-

delse, dispensationer mv. 

Lars Konnerup Jammerbugt 

Forsyning A/S 

7257 9922 

lak@jfas.dk 

Forhold der ikke kan afklares med 

ovenstående 

 

Derudover deltog rådgiver på projektet: Kasper Laden, Orbicon 

 

Der blev budt velkommen af Jane Mortensen, projektleder fra Jammerbugt Forsyning, hvorefter 

der var fremlæggelse af Kasper Laden, rådgivende ingeniør fra Orbicon. 

 

Den dias-præsentation, der blev vist ved fremlæggelsen, kan ses på:  

https://jfas.dk/spildevand/projekter-spildevand/separatkloakering-halvrimmen/. 

 

Efter fremlæggelsen var der drøftelser i salen. Der var særlig interesse for flg. emner: 

 

Spørgsmål vedr. regnvandshåndtering, herunder muligheden for nedsivning 

• Regnvand kan enten tilsluttes til regnvandsskelbrønden eller håndteres på egen grund. 

• Såfremt det ønskes at nedsive regnvand på egen grund, skal der søges tilladelse på 

https://www.bygogmiljoe.dk/ 

• Inspiration til nedsivning ses på https://www.klimatilpasning.dk/media/330326/r_rcenter-

anvisning_016._anvisning_for_h_ndtering_af_regnvand_p__egen_grund__maj_2012.pdf 

• Grundejeren må selv udføre arbejdet, når der etableres nedsivning på egen grund. 

• Afkoblingen fra husets kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdig-

melding med kloaktegning skal returneres til byg@jammerbugt.dk OG jmm@jfas.dk. 

• Fællesvand (dvs. sammenblandet regn- og spildevand) tilsluttes til spildevandssystemet af 

Jammerbugt Forsynings entreprenør. 

• Hvis regn- og spildevand er adskilt på grunden og samlet max. 1 m fra skel, tilslutter Jam-

merbugt Forsynings entreprenør ledningerne til de rigtige skelbrønde uden udgifter for 

grundejeren. 

• Det er vigtigt at indsende stikaftale, så Jammerbugt Forsynings entreprenør har de bedst 

mulige forudsætninger for at etablere de nye skelbrønde hensigtsmæssigt. Der blev opfor-

dret til at notere alt hvad man ved om ens kloaksystem på stikaftalen. Ønsker til placering 

af nye stik mm noteres ligeledes på stikaftalen. 



• Færdigmeldinger indsendes til jmm@jfas.dk (Jane Mortensen, Jammerbugt Forsyning), 

som registrerer og videregiver oplysningerne til Jammerbugt Kommune. 

  

Spørgsmål vedr. finansiering 

• Det er grundejeren, der har ansvaret for at udføre separatkloakeringen på privat grund 

indenfor den udmeldte frist. 

• Der blev opfordret til at overveje nedsivning, hvis udgifterne på privat grund skal holdes 

nede. 

• Der er ingen lånemuligheder ved Jammerbugt Forsyning. 

• Der er pt ingen lånemuligheder ved Jammerbugt Kommune. Hvis der skal indføres låne-

muligheder, skal dette ske ved en politisk beslutning. 

 

Bekymring vedr. trafikafvikling i statsvejen 

• Der blev udtrykt bekymring for trafikafviklingen i fm. projektet. 

• En af de fremmødte vurderede, at der bliver kø fra Brovst til Arentsminde flere timer hver 

dag. 

• Der blev stillet forslag om at lægge den nye kloak i fortov eller cykelsti. 

• Der blev stillet forslag om at lægge den nye kloak bag ejendommene i stedet for i vejarea-

let. 

• Muligheden for genanvendelse af den eksisterende kloak blev drøftet. 

• Jammerbugt Forsyning vurderer ikke, at der er plads til at etablere et separatkloaksystem i 

cykelsti/fortov. 

• Jammerbugt Forsyning har pt. ikke overvejet at lægge den nye kloak i baghavearealerne. 

Umiddelbart foretrækkes det at holde kloakken i vejareal, bl.a. fordi kloakken på de pri-

vate grunde har retning mod vejen. 

• Jammerbugt Forsyning har overvejet genanvendelse af den eksisterende kloak i fm. pro-

jekteringen. Den eksisterende kloak er overvejet genanvendt til regnvand, mens der 

kunne etableres et nyt spildevandssystem i cykelsti/fortov (vakuum eller tryksat for at mi-

nimere gravedybden). Kloakken er dog gammel, ligger med lunker og er ikke stor nok til at 

rumme de forventede fremtidige regnmængder. Genanvendelse er således ikke en klima-

sikret løsning. 

• Jammerbugt Forsyning har været i kontakt med NT vedr. stoppestedet på Banevej. Stop-

pestedet overvejes midlertidigt flyttet, men dette er pt. ikke endeligt afklaret. 

 

Bekymring for erhvervslivet 

• Der blev udtrykt bekymring for det lokale erhvervsliv, herunder tilgængelighed til bl.a. 

købmanden. 

• Der blev udtrykt bekymring for fald i huspriser, hvis købmanden lukker. En af de frem-

mødte havde fået oplyst af en ejendomsmægler, at der kunne forventes et gennemsnitligt 

fald i huspriserne på ca. 200.000 kr. 

• Flere opfordrede til at støtte det lokale erhverv og huske at handle i Halvrimmen. 

 

Som opfølgning på borgermødet er det besluttet, at der afholdes et dialogmøde d. 08.07.2019 


