
 

 

Kære kloakmestre  
 
Tak for sidst. Det var en igen i år fornøjelse, at så mange af jer valgte at deltage i ”Kloakmesterdag i 
Aalborg” den 3. februar 2020. 
 
Årets to temaer var det udførte private kloakanlæg i Hals-Hou sommerhusområde og udfordringerne med 
færdigmeldinger i specielt Aalborg Midtby. 
 
Jeg fornemmede helt klart, at vi i har fælles billede af, hvor vigtigt det er, at vi alle bidrager til at udføre 
gode, lovlige og fremtidssikrede kloakløsninger – også når private sommerhuse skal tilsluttes vores 
kloakanlæg. Bare ét sommerhus, som tilsluttes via en dårlig eller ulovlig installation, er ét sommerhus for 
meget.  Fordi et sommerhus med en dårlig kloakinstallation får konsekvenser for alle.  
 
Jeg var glad for at lytte til alle jeres gode og innovative forslag til, hvordan vi skal gribe opgaven an i de 
næste sommerhusområder, som skal spildevandskloakeres.  Når vi alle ved, at vi kan gøre det bedre, så er 
jeg også sikker på, at vi kommer til at gøre det endnu bedre.  
 
Vi skal også minde hinanden om, at vi sammen med Aalborg Kommune og grundejerne fortsat skal arbejde 
hårdt for at lovliggøre samtlige kloakinstallationer i Hals-Hou sommerhusområde.  Så er jeg til gengæld 
også overbevist om, at vi skal nok komme i mål. 
 
Jeg håber desuden, at vi fik sendt et klart signal om, at vi skal være i tæt dialog med hinanden og borgerne, 
når vi udfører kloakarbejder i Aalborg Midtby. Vi skal være kreative inden for lovens rammer for at finde 
løsninger på udfordringerne, når vi arbejder inde midt i byen. 
 
Vi havde et enkelte spørgsmål som vi skulle følge op på. Det gik på, om firmabiler med et CVR-nummer kan 
få specielle parkeringstilladelser i forbindelse med udførsel af kloakarbejder. Det er ikke tilfældet. Det er 
jeres eget ansvar at finde et lovligt sted at parkere.  
 
Vi lovede at lægge orienteringsbrevet til grundejere om ansvarsfordeling ved overfladevandsproblematik 
op på Minkloak.dk. Det er hermed gjort. 
 
Tak, fordi I kom. Tak, for den måde, som I deltog på igen i år. Den store spørgelyst bekræfter helt sikkert, at 
vores samarbejde via den gode dialog og vidensdeling hele tiden bliver endnu bedre, og vi planlægger da 
også at afholde et lignende arrangement næste år.  
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Neerup-Jensen 
Distributionschef  
 


