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“I Fors A/S  
er ambitionen,  

at vores kunder 
ville vælge os, 
hvis de kunne 

vælge frit.” 
 

Michael Brandt, 

adm. direktør, 

Fors A/S 

Fors A/S, Holbæk 

Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 

Fors A/S, Roskilde 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

Fors A/S er forsyningsvirksomhed i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner. Vi er ca. 200 medarbejdere, der leverer 

vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser. I alt rammer vi hver dag 190.000 

kunder med et eller flere af vores produkter. Derfor har vi respekt for vores kunder og vil være den 

forsyningsvirksomhed, som skaber den bedste kundeoplevelse. Det gør vi ved at arbejde smartere, lytte til kunderne 

og levere bæredygtige løsninger, der tager højde for fremtiden. Det kalder vi effektiv forsyning, til for dig. 

Infobrev nr. 1 Orø Etape 3 Din bolig skal kloakeres 

 
Din ejendom skal spildevandskloakeres med det formål at forbedre vandmiljøet. Kloa-

keringen er en del af Holbæk Kommunes spildevandsplan, og vi forventer at gå i gang 

med kloakarbejderne foråret 2021. 

Inden vi går i gang, holder vi til efteråret 2020 et informationsmøde, hvor du vil blive 

skriftligt inviteret. På mødet fortæller vi nærmere om, hvad der kommer til at ske. 

Vi kommer ind på din grund 
For at sikre at det nye system passer til forholdene på din ejendom, kan du i perio-

den januar til marts 2020 forvente at se medarbejdere fra et landmålerfirma på din 

grund og i området omkring. Vi skriver, hvornår vi kommer, til formanden for din 

grundejerforening.  

Du vil i samme tidsperiode kunne møde en såkaldt borerig på vejen, dvs. et lille 

bæltekøretøj med et bor, der laver geotekniske- og geologiske undersøgelser.  

Tilslutningsbidrag 
Når kloakarbejderne er gennemført, og du skal tilslutte dig, skal du betale et tilslut-
ningsbidrag. Prisen i 2020 er 38.704,88 kr. inkl. moms og den reguleres hvert år. Vi 
forventer at være færdige med kloakarbejderne i 2023 og så får du cirka 6 måneder 
til at tilslutte dig det nye system.  
 
Pensionister kan henvende sig til Borgerservice i Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 
4300 Holbæk, 72 36 36 36 eller postpension@holb.dk. Her kan der søges om lån til 
betaling af tilslutningsbidraget i forbindelse med kloaktilslutningen.  
 
Hvad skal du selv sørge for? 
Du skal selv betale for arbejdet med at tilslutte huskloakken til den nye brønd på din 

grund, og det er en autoriseret kloakmester, der skal gøre dette. Det er også dit eget 

ansvar at sørge for at lede spildevandet væk fra din kælder, da Fors A/S kun har an-

svaret for, at spildevandet fra stueplan kan ledes til kloakken.  

Yderligere oplysninger 
Prisen for det spildevand, du leder i kloakken, når den er tilsluttet, er et fast årligt bi-
drag på 783,75 kr. samt en spildevandstakst på 43,13 kr. inkl. moms pr. m3 målt 
vandforbrug. De anførte priser er 2020 priser og bliver reguleret hvert år. 
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Vi tilstræber at sende SMS-beskeder til orientering om ændringer i projektet. Beskeder 

sendes til mobiltelefoner, som er registreret på adressen. Hvis du anvender en arbejds-

mobil eller har hemmeligt nummer, kan vi derfor ikke sende dig en besked. Du har mu-

lighed for at tilmelde dit mobilnummer på www.fors.dk  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Fors A/S på 70 20 20 66 eller skrive 

til fors@fors.dk  

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Amalie Enk 
Projektleder 
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