
3. februar 2020 kl. 08.00 - 11.45
Stigsborg Brygge 5, Nørresundby
Mødelokale 157 og 158

Baggrund og formål

Vi ønsker at følge op på temadagene i januar 2017, 
2018 og 2019, hvor vi fortalte, at Aalborg Byråd har 
vedtaget som mål, at fejlkoblingsprocenten i 
ledningssystemet skal nedbringes til 0 % inden år 
2028. Hvis dette ambitiøse mål skal nås, kræves 
en betydelige indsats fra såvel myndigheden, 
spildevandsselskabet, borgerne og de autoriserede 
kloakmestre.

Vi skal derfor fortsætte med at sikre, at Aalborg 
Kommune, Aalborg Forsyning og de autoriserede 
kloakmestre bliver bedre til at arbejde sammen. 
Borgerne skal ikke være i tvivl om, hvem af os der 
leverer hvad – og at vi tre aktører arbejder 
sammen og i samme retning.

Derfor inviterer vi endnu engang til en temadag, 
hvor vi igen vil sætte flere ord på opgaven, værktø-
jerne, vores erfaringer – og ikke mindst lytte til 
jeres ideer. Vi håber på en god og fremadrettet 
dialog.

Tilmelding

I tilmelder jer ved at besvare denne e-mail senest den 
27. januar 2020.  I tilfælde af meget stor tilmelding
begrænser vi tilmeldingen til maksimalt to deltagere pr.
firma.

Program

08.00 - 08.30 Kaffe med rundstykke –  
velkomst og introduktion af 
formål og program v/ Ole  
Neerup-Jensen 

08.30 - 08.45 Bundtømning af  
                          bundfældningstanke ved  
                          spildevandskloakering                 
                          v/ Klaus Sigsgaard Karlsen

08.45 - 09.45 Spildevandskloakeringen af  
sommerhusområdet mellem 
Hals og Hou 

• Hvad var godt og skidt set
med forsyningens og kom-  

  munens briller? v/ Kristian  
Skov

• Hvad var godt og skidt set
med kloakmestrenes briller?
v/ alle

• Opsamling: hvad skal vi så
gøre bedre, når vi spilde -
vandskloakerer nye som-  

  merhusområder v/alle

09.45 - 10.00 Strække-ben-pause

10.00 - 11.00 Separatkloakering af eksisterende  
fælleskloak i midtbyen v/ Olav  
Bennike

• Opsamling: hvad skal vi så gøre
bedre, når vi separatkloakerer nye
midtby-områder v/alle

11.00 - 11.15 Status på elektronisk indberetning  
af færdigmelding af kloaktegninger 
v/ Renata Szewczuk

11.15 - 11.30 Hvilke separatkloakeringsopgaver  
er der til de autoriserede kloakme- 

  stre? Hvad siger Spildevandspla- 
  nen? v/ Peter Bildgaard Jensen

11.30 - 11.45 Afrunding v/ Michael Palsgaard  
Andersen

11.45 -  Frokost – en sandwich og vand i  
lokalet 

KLOAKMESTERDAG
I AALBORG


