
 

 

 

Borgermøde 17.06.2020 

 

Borgermødet blev afholdt i ØAH hallens cafeteria. Grundet gældende COVID-19 restriktioner blev 

mødet afholdt med krav om tilmelding. Der var plads til alle tilmeldte på ét samlet borgermøde. 

 

Dagsorden: 

• Velkommen til borgermøde v. Lars Holt, bestyrelsesformand Jammerbugt Forsyning A/S 

• Præsentation af analyse v. Søren Holm Andreasen, EnviDan A/S 

• Spørgsmål til analysen v. Søren Holm Andreasen, EnviDan A/S 

• Tidsplan v. Peter Laursen, direktør Jammerbugt Forsyning A/S 

• Dialog 

 

Kontaktoplysninger: 

Navn Organisation Kontaktoplysninger Rolle 

Lars Holt Jammerbugt 

Forsyning A/S 

25270869 

lht@jammerbugt.dk 

Bestyrelsesformand 

Per Halsboe-Larsen Jammerbugt 

Forsyning A/S 

20231189 

phl@jammerbugt.dk 

Bestyrelsesnæstformand 

Peter Lauersen Jammerbugt 

Forsyning A/S 

7257 7661 

lau@jfas.dk 

Direktør 

Lars Konnerup Jammerbugt 

Forsyning A/S 

7257 9922 

lak@jfas.dk 

Projektchef 

Jane Mortensen Jammerbugt 

Forsyning A/S 

7257 9927 

jmm@jfas.dk 

Projektleder 

Henrik Damsgaard Jammerbugt 

Kommune 

7257 7345 

hed@jammerbugt.dk 

Afdelingsleder 

Vand og Natur 

 

Derudover deltog rådgiver på analyse vedr. kloakarbejdet i statsvejen gennem Halvrimmen: Søren 

Holm Andreasen, EnviDan A/S 

 

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

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

 

Spørgsmålene på dias-præsentationens næstsidste side blev besvaret med flg.: 

 

Hvorfor indkalde til borgermøde med restriktioner? 

- Det blev på dialogmødet sidste år lovet, at der ville blive afholdt et borgermøde ifm. be-

slutningen om, hvad der skulle ske i statsvejen, blev meldt ud. Jammerbugt Forsyning øn-

sker at overholde dette løfte. 

- Det fornemmes, at der er behov for et hurtigt borgermøde, for at give afklaring og mulig-

hed for drøftelse af beslutningen om at separatkloakere. 

- Hvis der var endt med at være for mange tilmeldte til borgermødet, var der blevet fundet 

en løsning. 



- Der er afsat tid til drøftelse og spørgsmål. Spørgsmål er velkomne både forud OG på mø-

det.  

Hvorfor afholdes borgermødet efter beslutningen er taget? 

- Der er i 2019 afholdt borgermøde og dialogmøde vedr. kloakarbejdet i statsvejen, hvor 

borgernes bekymringer og forslag er blevet hørt. Input fra møderne har dannet baggrund 

for analysen. Nærværende borgermødet afholdes for at give mulighed for spørgsmål, ud-

dybning og drøftelse af analysen. 

Er der sket ændringer i planen siden sidste møde? 

- Siden sidste møde er der analyseret på en række alternative løsningsmuligheder, og der er 

skabt klarhed om, at separatkloakering er den bedste løsning. 

Bekymringer vedr. byens erhverv (opsummering af flere spørgsmål) 

• Er der ikke alternativer til at grave i statsvejen og lukke en vejbane? 

• Jf. analysen er det nødvendigt at spærre den ene vejbane mens arbejdet 

pågår. 

• Hvilke overvejelser er der gjort vedr. fremtiden for (eller lukning af) Min Købmand 

Halvrimmen? 

• EnviDan har ikke kalkuleret de erhvervsdrivendes direkte tab eller de af-

ledte tab af en evt. lukning. Der er ligeledes ikke indregnet positive sam-

fundsøkonomiske effekter afledt af anlægsarbejdet, såsom beskæftigelse 

af entreprenører mm. Det vigtigste er dog, at analysen IKKE anbefaler at 

lade kloakken ligge urørt. Der skal gøres noget.  

• Det er ikke i Jammerbugt Forsynings interesse, hvis købmanden væl-

ger/ender med at lukke butikken. Vores opgave er at levere et funktionelt 

kloaksystem til gavn for sundhed, borgere og miljø.  

• Hvilke overvejelser er der gjort vedr. fald i huspriser, hvis Min Købmand Halvrim-

men lukker? 

• Jammerbugt Forsyning håber ikke at købmanden lukker. 

 

De primære fokuspunkter i den efterfølgende dialog var: 

 

Separatkloakering på privat grund 

- Frist for separatkloakering fremgår af de udsendte breve. 

- Regnvand må gerne nedsives i Halvrimmen, og der stilles ikke krav om at regnvand, der 

nedsiver i dag, skal tilsluttes de nye regnvandsskelbrønde. 

- Der stilles krav om dokumentation for, at der ikke tilledes regnvand til det nye spilde-

vandssystem. 

- I forbindelse med projekteringen afklarer Jammerbugt Forsyning med Vejdirektoratet, om 

skelbrønde til facadeejendomme på statsvejen må etableres i fortovsareal ved behov. 

 

Optimering af tidsplan 

- Et groft vejledende skøn er, at kloakarbejdet i statsvejen tager ca. 16 måneder, og at det 

kan udføres i 2 etaper af ca. 8 måneders varighed. 

- Der vil blive gjort tiltag for at optimere anlægsperioden. 

- Det blev foreslået at arbejde med udvidede arbejdstider, herunder at arbejde i døgndrift. 



 

 

 

- Hensynet til både erhvervsliv og beboere vil blive taget i betragtning, når udvidede ar-

bejdstider overvejes. Det vil være en meget stor belastning for beboerne, hvis der skal ar-

bejdes i døgndrift.  

- Butikker bliver kontaktet i fm. projekteringen for drøftelse af adgangsforhold. 

 

 

2019-arbejdet 

- Byens erhverv oplevede et markant fald i omsætningen i den periode, hvor arbejdet pågik. 

Flere butiksejere udtrykte stor bekymring for det resterende arbejdes påvirkning af deres 

omsætning. 

- Flere fremmødte havde oplevet lang kødannelse ifm. kloakarbejdet. Der blev nævnt kø-

dannelse til Lyngvej. 

- Grundet arbejdets begrænsede varighed, valgte entreprenøren ikke at udnytte tilladelsen 

til at udvide arbejdstiden. 

- Den nye asfalt i Aalborgvej er ujævn ud for Nr Øksevej. 

 

Forslag til det resterende arbejde i statsvejen 

- Der blev foreslået etablering af tryksat system yderst i byen, hvor der primært er ejen-

domme på den nordlige side af vejen. Metoden vurderes ikke fordelagtig i dette projekt 

pga. tilstanden og behovet for opdimensionering af den eksisterende hovedkloak. 

- Der blev foreslået cracking af eksisterende fælleskloak (en opgravningsfri metode til at 

gøre rørene større). Metoden er uegnet i dette projekt pga. den store dimensionsændring, 

det lave fald og behovet for opgravning ved stikledninger. 

- Detailplanlægningen af gravearbejdet er endnu ikke påbegyndt, idet beslutningen om at 

separatkloakere (som anbefalet i analysen) først blev truffet på bestyrelsesmøde i Jam-

merbugt Forsyning d. 8. juni 2020. 

- Jammerbugt Forsyning modtager meget gerne ideer og informationer af relevans for udfø-

relsen af kloakprojektet. Kontakt Jane Mortensen. 


