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Bestyrelsen har været i dialog med Roskilde kommune og Fors, for at få afklaring omkring deres 

tolkning af ejerskab af kloakkerne i vores forening.  

Dette skete på baggrund af den debat som har været i dagspressen og på diverse sociale medier, 

vedr. uenighed om ejerskab af kloakker mellem andre grundejerforeninger i Viby Sj. og Roskilde 

Kommune samt Fors. 

 

Roskilde Kommune henviste til Fors, som ikke var i stand til at give et klart svar på vores 

forespørgsel. Fors oplyste at der ville blive taget initiativ til et informationsmøde om emnet, da de 

havde fået mange forespørgsler om ejerskab af kloakker i Viby Sj.  

D. 13. februar modtog bestyrelse invitation til informationsmøde d. 6. marts. 

 

For Lassensminde grundejerforening anser Roskilde Kommune og Fors kloakkerne på Engvej, som 

værende offentlige, men alle stikvejene anses som værende private. Dette er tolket udelukkende 

efter deklarationen uden søgen i Ramsø kommunes arkiver om korrespondance vedr. dette emne. 

Vi skal som grundejerforening, såfremt vi ikke er enige i den konklusion, som kommunen og Fors 

har draget, indsende materiale, som beviser eller antyder, at det forholder sig anderledes. 

Kommunen og Fors vil så gennemgå materielaet, og revurdere sagen ud fra dette. Al materiale skal 

afleveres senest d. 1.maj 2018. 

Noget tyder på at Lassensminde, ligesom Grf. Birkager har overdraget ejerskab af veje og 

ledninger til Ramsø Kommune i 74.  Men det er ikke blevet tinglyst, og derfor har det ikke været 

en del af behandlingen om ejerskab, ved overgang til Fors. 

Vi har derfor behov for at ALLE grundejere, gennemgår alle gamle papirer for at finde evt. 

skrivelser vedr. kloakker eller spildevand, som beviser ejerskabet har ligget hos Ramsø Kommune. 

Eksempelvis regninger, hvor der er opkrævet tarif svarende til offentligt ledningsnet, betalte 

tilslutningsafgifter, eller breve vedrørende spuling af kloaker foretaget i kommunalt regi. 

Det er i fælles interesse, at vi alle forsøger, da et ejerskab af kloakkerne, kan medføre en 

forholdsvis stor økonomisk byrde i årene fremadrettet. Så alt hvad du/I kan finde af skrivelser 

vedr. emmet, bedes hurtigst muligt, dog senest d. 20. april, sendes til post@lassensminde.dk eller 

afleveres til et medlem i bestyrelsen eller i postkassen i en af følgende adresser: 

Pilevænget 9, Pilevænget 4, Bøgevænget 6, Engvej 16 eller Engvej 18. 

Bestyrelsen vil sideløbende søge agtindsigt, for at finde brugbar information.  

Vi ser frem til at der forhåbentlig er mange, som har en eller anden form for dokumentation, som 

kan hjælpe i sagen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Grf. Lassensminde 

mailto:post@lassensminde.dk

