Kloakmesterdag
i Aalborg

Program

12. januar 2018
Tidspunkt
Fredag den 12. januar 2018, kl. 9.30-12.30.
Vi starter med et rundstykke og slutter af med en sandwich.

Sted
Mødelokale 157 og 158,
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

09.30 – 10.00 Kaffe med rundstykke
Velkomst og introduktion af formål
og program v/Ole Neerup-Jensen.
10.00 – 10.10 Nul fejl og i rette tid – Aalborg kommunes visioner og miljømål
v/Michael Palsgaard Andersen
10.10 – 10.35

Aalborg Kommunes krav til autorisation, kloaktegninger og dispensationsmuligheder
v/Lene Christensen

10.35 – 11.00

Kloakmesterens arbejde – hvor er
snitfladerne mellem de privates og
forsyningernes kloakker?
v/Olav Bennike
		
Et års erfaringer med ”MinKloak.dk”
et værktøj til et bedre samarbejde
mellem kommunen, Aalborg Kloak og de autoriserede kloakmestre
v/Mette Godsk Nicolajsen

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende navn og firma til
aalborgforsyning@aalborgforsyning.dk senest
fredag den 5. januar 2018.
11.00 – 11.30

Baggrund og formål
Vi ønsker at følge op på temadagen i januar 2017, 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 betydelig
indsats fra såvel myndigheden, spildevandsselskabet, borgerne og de autoriserede kloakmestre.
Vi skal derfor fortsætte med at sikre, at Aalborg Kommune,
Aalborg Vandkoncern 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 er tre aktører, der
arbejder sammen og i samme retning.
Derfor inviterer vi endnu engang til en temadag, hvor vi vil
sætte flere ord på opgaven, værktøjerne, vores erfaringer og
ikke mindst lytte til jeres idéer. Vi håber på en god og fremadrettet dialog.

11.30 – 11.45

Hvilke separatkloakeringsopgaver
er der til de autoriserede kloakmestre? Hvad siger Spildevandsplanen?
v/Peter Bildgaard Jensen

11.45 – 12.00

Afrunding v/Ole Neerup-Jensen

12.00 – 12.30 Frokost
En sandwich og vand i lokalet

