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Kloakering af sommerhuse etape 4 – 2017-2020 
Vedr. dit sommerhus beliggende: [beliggenhedsadresse for sommerhus] 
 

Mariagerfjord Vand a|s skal som en del af Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 
spildevandskloakere alle sommerhuse i Mariagerfjord Kommune inden 2030. De første etaper i 
Øster Hurup er gennemført. Vi er nu klar til at planlægge og projektere kloakeringen af 
sommerhusene i dit område.  
 

  
  
 



 

 
Tidsplan 
Det røde område omfatter ca. 730 sommerhuse. Detailplanlægningen er igangsat og der 
arbejdes på en passende etapeinddeling under hensyntagen til såvel de udførelsesmæssige 
forhold, som beboerne i området. Når etapeinddelingen er på plads, vil vi informere dig igen. 
De sommerhuse som skal kloakeres i 2018 vil blive indkaldt til et borgermøde i foråret 2018. 
De efterfølgende etaper indkaldes efterfølgende.  
 
Aktiviteter lige nu 
For at få et mere nøjagtigt kendskab til dybden af de enkelte sommerhuses nuværende 
kloaksystem, er der igangsat en opmåling af alle sommerhuses septiktanke og tilløb hertil i det 
røde område. Dette betyder, at vi vil komme ind på din grund for at foretage opmålingen.  
Såfremt du har kendskab til placeringen af din septiktank, beder vi dig markere placeringen med 
en rød markeringspæl. Der vil ved vejskilte i området, blive stillet kasser med 
markeringspælene, som du er velkommen til at benytte. Hvis din septiktank er placeret under 
en terrasse, fliser eller andet, beder vi dig om at kontakte os på e-mail: 
sommerhuskloak@mfv.dk således vi lettere kan finde din septiktank og foretage den 
nødvendige registrering. Vi har annonceret i lokalavisen ”Hadsundbladet” i uge 42. Her 
opfordres de berørte sommerhusejere til at indsende eventuelle dokumenter, tegninger med 
relevante kloakoplysninger og kontaktoplysninger på e-mail: sommerhuskloak@mfv.dk 
  
Opmålingen foretages af Mariagerfjord Vand a|s’ egne folk. Hvis du træffer disse målerfolk i 
området, er de der således for at udføre en vigtig og legitim opgave, så tag vel imod dem. Hvis 
du er i tvivl om deres ærinde på din ejendom, er du velkommen til at henvende dig til 
medarbejderne, så vil de kunne legitimere sig. 
 
Hvis du mod forventning, skulle have indvendinger imod, at vi gennemfører denne opmåling 
bedes du kontakte projektleder Ulf Zinn på telefon 99 52 53 69 eller mail til 
sommerhuskloak@mfv.dk 
 
Desuden vil vi gerne opfordre til, at du som sommerhusejer tilmelder dig vores SMS service, 
hvor vi kan orientere om eventuelle driftsforstyrrelser eller generelle oplysninger om 
sommerhuskloakeringen. Du finder vejledning for oprettelsen på 
http://www.mariagerfjordvand.dk/selvbetjening/sms-og-e-mail-service 
 
Du bedes orientere eventuelle lejere om indholdet af denne skrivelse. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Ulf Zinn 
Projektleder 

mailto:sommerhuskloak@mfv.dk
mailto:sommerhuskloak@mfv.dk
mailto:sommerhuskloak@mfv.dk
http://www.mariagerfjordvand.dk/selvbetjening/sms-og-e-mail-service

