
Kontakt 

+45 70 20 20 66 

fors@fors.dk 

fors.dk 

 

Ring til os 

Man–Tor: 09–15 

Fre: 09–14 

 

CVR: 33 03 28 38 

“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. 

 

 

Fors A/S har ejerskab til kloakken i jeres veje  

Roskilde Kommune har indstillet, at spildevandsanlægget i vejene 
under grundejerforeningen Lassensminde ikke er et privatejet an-
læg.  
Fors A/S accepterer indstillingen og har hermed ansvaret for klo-
akkerne. 

Grundejerforeningen Lassensminde har rettet henvendelse til både Fors A/S og Ros-
kilde kommune angående ejerskabet til kloakkerne, der ligger i grundejerforeningens 
veje. Kloakkerne har hidtil været registreret i Fors A/S ledningsdatabase som private.  
 
Grundejerforeningen har indsendt dokumentation til Roskilde Kommune for påstan-
den om, at kloakken burde være registreret som offentlig.  
 
Roskilde Kommune har vurderet dokumentationen og meddelt Fors A/S, at doku-
mentationen er fyldestgørende. Fors A/S er derfor den rette ejer af kloaksystemet i 
grundejerforeningens veje og frem til skellet ind mod privat matrikel.  
 
Med mindre Grundejerforeningen Lassensminde gør indsigelser mod den afgørelse 
inden for de næste 14 dage, vil Roskilde Kommune aflyse de dele af eventuelle gæl-
dende deklarationer, der fastslår kloakejerskabet som privat. 
 
Det skal understreges, at kloakledninger på privat grund fortsat ejes, drives og vedli-
geholdes af den enkelte grundejer. 
 
Indsigelse mod afgørelsen eller spørgsmål i øvrigt kan rettes til Susanne Christensen i 
Fors A/S på mail sura@fors.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Henrik Correll 
produktionsdirektør 
 

Grundejerforeningen Lassensminde 
 
Susanne Brendstrup Pedersen 
Engvej 18 
4130 Viby Sjælland 
e-mail: post@lassensminde.dk 

26-09-2018 
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