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6. marts 2018
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Dagsorden
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17:05 Velkomst v/ Henrik Correll, Fors A/S
• Om Fors A/S
• Selskabsdannelsen 2010

17.15 Spildevandsplanen v/ Niels Skov Olesen
• Lovning
• Hvad står der i spildevandsplanen om ejerskab
• Hvad er kommunens rolle i sagen
• Hvordan er proceduren for vurdering af ejerskab

17.45 Vores viden om ejerskabet til kloakkerne v/ Henrik Correll
• Hvad gør Fors A/S, når ejerskabet overgår til os v/ Henrik Correll

17.50 Indlæg ved Michael Andersen, grundejerforeningen Birkager 

18.00 Spørgsmål

18.30 Tak for i dag

•



Hvem er Fors A/S?
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• Stiftet i 2016

• Forsyningsområde i Holbæk, Lejre og 
Roskilde kommuner

• Vand, spildevand, varme og affald

• Fokus på at drive effektiv forsyning og være 
til for vores kunder

• Fokus på henvendelser om kloakejerskab



Ejerskab af kloakker i Viby/Dåstrup

FORS A/S
Tirsdag den 6. marts 2018
Spildevandsplanlægger Niels Skov Olesen

By, Kultur og Miljø



Spildevandsplanlægning

• Formål med præsentation
• Formål med spildevandsplanen
• Rollefordeling mellem Roskilde kommune og FORS
• Procedure for afklaring af ejerforhold



Spildevandsplanens indhold

§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i 
kommunen skal indeholde følgende oplysninger og fornødne kortbilag:
1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og 
vandområdeplanen samt til den økonomiske planlægning og til 
vandløbenes fysiske tilstand.
2) De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og 
renseforanstaltninger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte 
kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte 
ejendom er tilsluttet, jf. § 16, stk. 3, med angivelse af, om anlægget er 
ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af 
vandsektorlovens § 2, stk. 1, eller ikke er ejet af et sådant selskab.



Grænsen mellem offentlige og private anlæg 

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære 
grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige 
stikledning og det private spildevandsanlæg. 



Grænsen mellem offentlige og private anlæg

Uklarhed om ejerskab til fællesprivate kloakker 

• I det omfang der er uklarhed om ejerskab til fællesprivate kloakker, rummer 
Miljøbeskyttelsesloven og vejledningen hertil bestemmelser/retningslinier der fastslår, at 
medmindre det kan godtgøres, at et fællesprivat spildevandsanlæg er privat og der er 
enighed herom mellem kloakforsyningen og de pågældende ejendomme, er det ejet af 
kloakforsyningen.

• Dokumentation for privat ejerskab kan være tinglyste dokumenter, der fastlægger 
ejerskabet eller landvæsenskommisionskendelser mv. 

• For ejendomme, der ligger indenfor oplandet til Roskilde Spildevand og er tilsluttet et fællesprivat 
spildevandsanlæg, der er tinglyst som byrder omkring drift og vedligeholdelse af kloaksystemet, 
vil forsyningen i planperioden give mulighed for efter ansøgning, at overtage den 
fællesprivate del af kloaksystemet efter nærmere forhandling. 



Overdragelse af ejerskab

• Kloakforsyningens overtagelse af tidligere udførte fælles-private kloakanlæg er en 
byrådsbeslutning. 

• Ved vedtagelsen af nærværende spildevandsplan overdrager byrådet i Roskilde 
Kommune kompetencen til kloakforsyningen, i sager, hvor godtgørelsesbeløbet er 
mindre end eller lig de tilslutningsbidrag, der skal afregnes ved en overtagelse. 

• Hvis godtgørelsen er større end tilslutningsbidragene har byrådet stadig kompetencen 
til at afgøre om et fællesprivat kloakanlæg skal overtages. 



Overdragelse af ejerskab - Procedure

• Anmodning om overtagelse sendes til Roskilde Kommune, der sender 
anmodningen videre til Roskilde Spildevand med henblik på at få afgjort om 
kompetencen ligger i kloakforsyningen (godtgørelsen er mindre end eller lig 
tilslutningsbidragene) eller den ligger i byrådet. 

• Det bemærkes, at godtgørelsen godt kan være negativ (kloakforsyningen kompenseres 
i tilfælde af stærkt nedslidte kloakker). 

• Hvis kompetencen ligger hos kloakforsyningen, er det alene kloakforsyningen, 
der afgør spørgsmålet om overtagelse. 



FORS ledningsdata – Viby Syd



FORS ledningsdata – Viby Nord



Deklarationer – Grf. Stendyssen



Grf. 
Stendyssen



Deklarationer  - Grf. Lassensminde



Procedure for afklaring af ejerforhold

• Grundejerforening henvender sig til Roskilde kommune med oplysninger 
og evt. dokumentation for ejerskab på emailadressen
spildevand@roskilde.dk

• Forslag til frist for henvendelse er 1. maj 2018
• RK vurderer henvendelsen
• RK sender bemærkninger og vurdering til FORS for at oplyse sagen
• FORS vender tilbage til grundejerforening med afgørelse om evt. 

ændring af ejerskab



Selskabsdannelsen
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Øvelse med at finde ud af overdragelse af ledninger, 
bygninger, grunde osv.

Alle GIS systemer gået igennem for om det er registreret 
som kommunale ledninger

Deklarationer gennemlæst i forhold til ejerskab 



Hvad gør vi, hvis vi skal overtage jeres anlæg?
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• Notat fra 
kommunen

• Indkaldelse til et 
møde

• Aflysning af 
deklarationer
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