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• Kl. 12.00 Hvem er vi?
• Kl. 12.10 Hvorfor? – det store billede
• Kl. 12.20 Hvad skal der ske?
• Kl. 12.30 Hvad betyder det for dig?
• Kl. 12.50 Tidsplan (foreløbig)
• Kl. 13.00 Kontakt og spørgsmål

Dagsorden for mødet i dag  
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Hvem er vi?
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Hvem er med i projektet?

• Fors Spildevand A/S – bygherre
Birgit Brødsgaard og Jim Østerby Madsen

• NIRAS A/S – rådgiver
Klaus Søgren Hansen og Morten Brock Faber o.a.

• Herudover vil der være andre aktører i kommende faser såsom Elektriker, Pumpeleverandør & Entreprenør

Præsentation og baggrund for projektet
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Hvorfor? – det store billede
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Hvorfor skal der kloakeres?
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• Sikre imod forurening af 
grundvandet 

• Forbedre tilstanden af alle 
vandforekomster

• Større forsyningssikkerhed 
ved drift varetaget af Fors 
A/S 

• Ingen septiktanke der skal 
tømmes  færre problemer 
for grundejere

JIM



Hvad skal der ske?
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Området Salvig
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Hvad kommer der til at ske?

9

Projektets udførelse fra start til slut…

1.

2.

3a.

3b.

4.  …..Herefter egen tilslutning 
på egen grund…..

MBF



Hvad kommer der til at ske?
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Sugespidsanlæg

MBF



Hvad kommer der til at ske?
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Vi spærrer… 

Vi sviner… 

Men vi rydder op efter os!

MBF



Hvad betyder det for dig?
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• Forbedring af miljøet
• Driftssikkerhed
• Økonomi (inkl. moms)

• Tilslutningsbidrag
• 38.662,31 kr. (2021 priser)

• Fast årlig bidrag
• 783,75 kr. pr. stik. (2021 priser)

• Vandafledningsbidrag
• 39,89 kr. pr. m3 (2021 priser)

• Arbejde på egen grund
• Få et uforpligtende tilbud fra en kloakmester. 

Gå evt. flere ejere sammen om et fælles tilbud 

Hvad betyder det for dig? 
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Kontakt en autoriseret kloakmester inden vi kommer på besøg hos dig/jer 
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• En autoriseret kloakmester kan være dig behjælpelig med 
at finde rundt i dine afløbsrør på egen grund

• Sammen med kloakmesteren kan I finde frem til den 
afløbstekniske bedste placering af den fremtidige 
pumpestation eller stikledning

• Placeringen skal være hensigtsmæssig i forhold til de 
eksisterende afløbsforhold

• Placeringen skal være hensigtsmæssig i forhold til drift og 
vedligeholdelse

• Senere omkobling af systemet vil være nemmere, da 
kloakmesteren allerede kender forholdene

- Vi anbefaler, at du kontakter en autoriseret kloakmester inden vi kommer på besøg hos dig/jer, fordi:

JIM



Hvad er jeg ansvarlig for som husejer?
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Hvad sker på min grund?

16

Hidtil har du haft afledning til en septiktank
Nu skal du aflede til skelbrønd

Ve
j

Hus

Ny skelbrønd
Privat ejet

KSH

1m



Din septiktank er nu nedlagt og har ikke 
forbindelse til kloaksystemet og du afleder 
til offentlig kloak

Du skal tilslutte dit spildevand
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Ve
j

Hus

Ny skelbrønd
Privat ejet

KSH

1m



I nogle tilfælde er det nødvendigt, 
at vi placerer en offentlig kloakledning 
inkl. pumpebrønd på privat grund.

Hvis der skal en pumpe til
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Ve
j

Hus

P
EL

Deklareret offentlig 
pumpebrønd inkl. 
Styringsskab og udluftning

KSH



Placering af pumpebrønd på grund
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Eksempler….

KSH



Tidsplan (foreløbig)
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Hvornår og hvordan
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----------------------------------- --------------------- ----------------------- -------------------------- ---------------- -------------------|
November 2021

Status & Generalforsamling
December 2021 Januar/februar 2022 Februar/marts 2022 Marts 2022 2.kvartal 2023

FORS A/S

Entreprenør
Kontrakt

Brev/stikplaner
Detailprojektering 

Infomøde
med entreprenør
(og myndighed)

Foto af vej/huse mv

Anlægsarbejder

Information via 
Internettet/SMS

---------slut

Holbæk Kommune

JER

Spildevandsplan
2020-30

Påbudsproces
Marts 2023

(tidsfrist <6 mdr.)
Start på 

tilslutning,
Betaling af 

tilslutningsbidrag

Stikplaner 
sendes til Fors

Udførelsen

BBR



Kontakt info

Projektleder hos Fors A/S
Birgit Brødsgaard

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66 eller på 
fors@fors.dk. Du kan også læse mere på www.fors.dk/oroe eller tilmelde vores sms-
service

Fors har udarbejdet en folder om projektet til uddeling i dag

Kontaktperson og yderligere information
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Vi vil gerne drøfte evt. spørgsmål med jer… hænderne op eller kontakt os pr. e-mail 

Tak for jeres tid!

Afrunding


