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Dagsorden

• Præsentation af repræsentanter for Kloak A/S samt tilsyn

• Status for sommerhuskloakeringen

• Omfanget af sommerhuskloakeringen etape 8

• Gennemgang af de 3 entrepriser

• Retablering

• Information

• Referat (spørgsmål + svar fra begge møder)
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Præsentation af repræsentanten for 
Kloak A/S og tilsyn
Preben Thorndahl Andersen – Kloak A/S

- Bygherreansvarlig for sommerhuskloakeringen i Hals – Hou

Henriette Wøhlk-Poulsen – Kloak A/S

- Tilsyn på entreprisen Lyngtoften

Lars Edvard Svendsen – Kloak A/S

- Tilsyn på entreprisen Dyrehaven

Heidi Stecher Madsen, Sweco A/S
Sune Ravn, Sweco A/S

- Tilsyn på entreprisen Sønder Havsig
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Etapeplan for sommerhuskloakering 
Hals – Hou 
- Hvad er status?
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Gennemgang af de 3 entrepriser som 
udføres i forbindelse med etape 8
Der udføres i alt 3 entrepriser på etape 8:
- Lyngtoften. Entreprenør Vennelyst, Hjørring

- Dyrehaven. Entreprenør John Madsen, Hals

- Sønder Havsig. Entreprenør Guldhammer Entreprise, Brovst

Gennemgang af de 3 entrepriser
- Ledningsplaner

- Pumpestationer

- Trafik i anlægsperioden

- Foreløbig tidsplan (Forventet rækkefølge)

- Entreprenørens skurby, materialeplads, jorddepot mm.
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Gennemgang af de 3 entreprise som 
udføres i forbindelse med etape 8
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Retablering

Veje/ private grunde:
- Før vi går i gang:

- Foto/ video dokumentation/ opmåling

- Vejforsyn (gravetilladelse)

- Rydning

- Imens vi er igang:

- Begrænset adgang til ejendom

- Midlertidig retablering af veje

- Når vi er færdige:

- Der retableres ”som før vi går i gang”

- Der asfalteres om dæksler i grusveje 

- Afslutning af kloakstik (se billede). Der afholdes aflevering af vejen med 
grundejerforeningen
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Retablering

Pumpestationer:
- Ventilskab
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Informationsbreve til alle grundejere

Informationsbrev nr. 1 (medio juli 2017)
- Placering af stikledning

- Sammatrikulering

- Byggelovens §12

- Økonomi

- Kontaktpersoner

Informationsbrev nr. 2 (når der er lavet stik)
- Hvornår der kan tilsluttes stik

- Tømning af bundfældningstanke

- Kloaktilslutningsbidrag

- Vandafledningsbidrag
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Information om tidsplaner

Tidsplaner
- Anlægsarbejderne er udbudt med opstart i september 2017 og med afslutning   

inden juli 2018

- Tidsplaner kan findes på hjemmesiden under de enkelte anlægsarbejder 

- Der lægges ny tidsplan på hjemmesiden ved væsentlige ændringer
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Information på internettet

Aalborg Forsyning, Kloak A/S hjemmeside:
- Stikinformtion (http://www.aalborgkloak.dk/stik )

- Info om anlægsarbejder 
(http://www.aalborgforsyning.dk/kloak/anlaegsprojekter.aspx )

- Informationsbreve findes under de enkelte entrepriser

Aalborg Kommunes hjemmeside
- Spildevandsplanen 
(http://www.aalborgforsyning.dk/kloak/spildevandsplan.aspx)
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Spørgsmål?
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