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Haraldsborg Vandværk – Referat fra 2. møde 
mellem FORS, Roskilde Kommunes 
Forvaltning og Vandgruppen 
 

Tid: Onsdag 10. maj 2017 kl. 14:00 – 16:00 

Sted: FORS A/S, Betonvej 12, Roskilde 

Deltagere: 

 Henrik Correll, Produktionschef, FORS A/S (Mødeleder) 

 Olaf Berg, Vandgruppen 

 P. S. Ramanujam, Vandgruppen 

 Jens Christian Refsgaard, Rådgiver for Vandgruppen (Referent) 

 Kim Dahlstrøm, Chef for Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Niels Skov Olesen, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Lars Gøtterup, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 Maria Ammentorp Sørensen, Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Henrik Correll bød velkommen og fungerede som mødeleder. Jens Christian Refsgaard fik til opgave at være 

referent. Den udsendte dagsorden (Bilag A) var aftalt mellem Henrik Correll og Olaf Berg.  

Forvaltningen gav udtryk for, at dagsordenen ikke var særlig operationel og foreslog punkterne 4e og 8 

flyttet til et nyt dagsordenspunkt 6½, hvilket blev accepteret. Grundet andre aftaler ville Forvaltningen 

være nødt til at afslutte mødet senest 15:50. 

 

2. FORS orientering om revideret Rambøll rapport 
FORS fortalte, at den reviderede Rambøll rapport desværre er forsinket og ikke klar endnu. 

 

3. Spørgsmål til FORS 
Forvaltningen efterlyste begrundelse for at spørgsmålene netop fokuserede på 300.000 m3/år. Hertil 

replicerede Vandgruppen, at det var oppumpningens størrelse, før grundejerne på bl.a. Ægirsvej fik de 

første problemer med forhøjet grundvandsstand for ca. 12 år siden. 
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a) Hvad er FORS reelle omkostninger i forhold til fortsat produktion af 300.000 m3/år drikkevand til 

Haraldsborg Vandværk 
FORS meddelte, at en fortsat vandindvinding til drikkevand på grund af dårlig vandkvalitet ikke er 

muligt med det nuværende vandværk. 

Vandgruppen udtrykte forundring over, at det kan være tilfældet, når Roskilde Kommune i 

vandindvindingstilladelsen fra 18. august 2016 skriver at ”.. i 2015 og 2016 har vandkvaliteten været 

tilfredsstillende.” Vandgruppen efterlyste svar fra FORS og Forvaltningen på, hvordan det kan gå til, at 

vandkvaliteten ½ år senere nu igen er så dårlig, at det forhindre drikkevandsproduktion og 

konstaterede på den baggrund, at hele forløbet virker meget uigennemskuelig og vildledende for 

borgerne. 

Forvaltningen oplyste, at forløbet ikke er uigennemskueligt eller vildledende. Forvaltning har behandlet 

ansøgningen om indvinding af vand og meddelt tilladelse. Ved sagens behandling er det konstateret, at 

analyser fra afgang vandværk fra 2015 og 2016 overholder drikkevandskvalitetskravene. Der har været 

periodevise overskridelser af drikkevandkvalitetskravene, som har resulteret i et påbud fra Roskilde 

Kommune.  

FORS fortalte, at den nuværende indvinding på knap 150.000 m3/år koster 1,2 millioner kr./år eller 8 

kr./m3. 

b) Hvad er FORS reelle omkostninger i forhold til produktion af 300.000 m3/år drikkevand fra 

Hornsherred Vandværk 
FORS fortalte, at produktionsprisen på Hornsherred Vandværket er ca. 1 kr./m3. 

c) Hvad er FORS reelle omkostninger i forhold til udpumpning af 300.000 m3/år vand til fjorden til 

grundvandssænkning 
FORS fortalte, at prisen for at drive én pumpe med op til 122.000 m3/år udpumpning til fjorden er 50‐

100.000 kr/år. 

d) Hvor meget pumper FORS fra Haraldsborg Vandværk i dag og hvad er udgiften i forbindelse 

hermed 
FORS informerede, at der pt pumpes svarende til 122.000 m3/år. 

e) Kan der i dag eller hvis det måtte indgå i en løsningsmodel fremover produceres drikkevand fra 

Haraldsborg Vandværk 
FORS fortalte, at fortsat drikkevandsproduktion sandsynligvis vil kræve et helt nyt vandværk, som kan 

koste af størrelsesorden 20 millioner kr. 

 

4. Spørgsmål til Forvaltningen 
Forvaltningen ville indledningsvis gerne vide hvilke problemer det drejede sig om. Forvaltningen var ikke 

pt. bekendt med hvor og hvilke konkrete grundvandsproblemer Vandgruppen havde konstateret i området. 

Vandgruppen orienterede, om at grundejere har klaget over grundvandsproblemer til Roskilde 

Forsyning/Roskilde Kommune siden 2005 og eksemplificerede det med information om konkrete 

problemer hos enkelte grundejere på Ægirsvej. 
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a) Hvilke andre tilladelser har Roskilde Kommune givet til grundvandssænkning (fx Ternehavens 

Boligforening?) 
Forvaltningen oplyste at Ternehavens Boligforening fik en tilladelse i 1981 af Hovedstadsrådet til 

grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven. Den tilladelse gælder stadig. Men med den tolkning, 

der er i dag, vil en ny ansøgning om grundvandsænkning i henhold til Vandforsyningsloven ikke blive 

meddelt.  

b) Hvad findes der af materiale om byggemodning/udstykning i området mellem 1956 og 1962?  
Forvaltningen berettede, at der ikke vurderes meget materiale herom. Der kan altid søges aktinsigt. 

c) Hvornår og hvor blev Ladegårdsåen rørlagt og er rørlægningen tæt eller drænende? 
Forvaltningen fortalte, at åen ifølge luftfotos var åben i 1954 og væk (rørlagt) i 1964, samt at arbejde 

omkring åen gik i gang omkring 1960. P.S. Ramanujam fortalte, at da en af hans naboer købte hus på 

Ægirsvej i 1961 var åen allerede rørlagt. 

Forvaltningen har ingen information om, hvorvidt rørene er tætte eller drænende, men oplyste at rør 

sjældent er helt tætte. Forvaltningen henviste til FORS for yderligere informationer. 

Vandgruppen har spurgt Hedeselskabet/Orbicon, om de har drænplaner for området. Det har de ikke. 

d) Hvor fremgår det af Vandforsyningsloven, at det ikke er tilladt at overdrage FORS’ eksisterende 

to boringer til anvendelse af et pumpelaug mhp. Grundvandssænkning. Ministerbesvarelserne 

(referat 2017.04.03, Appendix B) indeholder tilsyneladende ikke noget om overdragelser af 

boringer til andre formål, herunder anvendelser i henhold til fx Vandløbsloven. 
Vandgruppen har, efter dialog med personer med indgående kendskab til Vandforsyningsloven, den 

opfattelse at loven ikke forhindrer, at de to FORS boringer, der oprindeligt er etableret til 

vandforsyningsformål kan overdrages til anden anvendelse. Det indebærer, at hvis FORS søger om 

tilladelse til at boringerne overgår til et andet formål, og at kommunen samtidig ansøges om tilladelse 

til at indvinde vand til grundvandssænkning fx under Vandløbsloven, så vil det være muligt – forudsat at 

kommunen giver tilladelse til begge ansøgninger. 

Forvaltningen oplyste at Vandforsyningslovens bestemmelser i § 33, stk. 2 giver mulighed for, at 

indvindingstilladelser kan anvendes af en ny ejer, når formålet med indvindingen ikke ændres 

væsentligt. Efter denne bestemmelse vil en indvindingstilladelse, givet med henblik på vandforsyning, 

ikke kunne udnyttes med henblik på grundvandssænkning. Formålet og hensynene bag 

vandforsyningsloven fører til, at det også for vandindvindingsanlægget gælder, at den, der overtager 

anlægget, kun kan videreføre anlægget, hvis anlægget bruges til samme formål, som dannede grundlag 

for, at den oprindelige ejer fik tilladelse til at etablere et vandindvindingsanlæg. Det ikke er i 

overensstemmelse med vandforsyningsloven at overtage et vandindvindingsanlæg og herefter anvende 

dette anlæg til oppumpning og bortledning af grundvand. Forvaltningen henviste til 

ministerbesvarelserne, hvor det fremgår at boringerne ikke må anvendes til andet end vandindvinding. 

På forespørgsel fra Vandgruppen bekræftede Forvaltningen, at ministerbesvarelserne alene omhandler 

Vandforsyningsloven.  

Vandgruppen udtrykte tvivl om Forvaltningens tolkning, som den finder meget restriktiv. Vandgruppen 

udtrykte igen forundring over, at det skulle være nødvendigt først at sløjfe de to eksisterende boringer 

for herefter at lave nye boringer, eventuelt på de samme lokaliteter. Vandgruppen spurgte herefter om 

det eventuelt ville være lovligt at sløjfe den nederste del af en boring (i kalken) for så at benytte den del 
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af boringen, der står i de kvartære lagserier (sand, grus, moræneler). Forvaltningen bemærkede, at den 

umiddelbare vurdering var, at kalkboringen rent teknisk set ikke kunne bruges, da borerøret 

forhindrede indvinding af vand til boringen. 

Forvaltningen vil forsøge at afklare, såfremt det er muligt, om der kan meddeles tilladelse til 

oppumpning af vand fra det primære magasin i henhold til vandløbsloven.  

e) Har en grundejer lov til at pumpe vand fra jordlag på egen grund med det formål at sænke 

grundvandsspejlet omkring eget hus? 
Dette punkt blev flyttet til punkt 6½ (se nedenfor)  

f) Kan første vandindvindingstilladelse til Haraldsborg Vandværk fremskaffes? 
Forvaltningen vil fremsende en kopi af denne tilladelse. 

 

5. Spørgsmål til Vandgruppen 

a) Hvilken tidsplan og handlingsplan arbejder Vandgruppen efter? 
Vandgruppen arbejder ud fra de tre kriterier, der blev uddelt på sidste møde (Bilag C til referatet fra 

mødet 3. april 2017). Vandgruppen finder det vanskeligt at opstille en præcis tidsplan, så længe der 

ikke findes valide data til at klarlægge problemets omfang og til at tilvejebringe en løsning der ikke i 

uproportionalt omfang vælter alle udgifter over på grundejerne. 

FORS udtrykte et behov for at få en handleplan og en tidsplan, som med grund begrundelse kan 

udsætte lukningen af oppumpningen ud over 1. september 2017. 

 

6. Studenterprojekt 
Vandgruppen havde beskrevet et muligt studenterprojekt på Københavns Universitet, som var udsendt 

sammen med dagsordenen (Bilag B). Hvis det lykkes at gøre en student interesseret i at lave et Bachelor 

eller et Master projekt vil der kunne indsamles og analyseres mange hydrogeologiske data fra nærområdet 

– og vel at mærke data som ikke indgår i Rambøll’s regionale model. Studenterprojektet er kun mulig, 

såfremt både FORS og Forvaltningen (og også gerne Rambøll) vil samarbejde. Projektet vil formentlig løbe i 

et år, dvs. til sommeren 2018. 

FORS var positiv overfor projektet, men har samtidig behov for at se en tidsplan for hvornår projektets 

resultater kan omsættes i handling, så en eventuel forlængelse af oppumpningen kan begrundes. 

Forvaltningen var positiv overfor projektet og stiller gerne data til rådighed (fx data fra geotekniske 

boringer i det omfang de foreligger), samt se velvillig på ansøgninger om etablering af boringer og udførelse 

af prøvepumpninger. Forvaltningen pointerede vigtigheden af, at projektet inkluderer analyser af 

løsningsmuligheder som lovgivningsmæssigt har en chance for at blive godkendt at kommunen.  

Forvaltningen bemærker, at det er FORS’ beslutning, hvorvidt indvindingen af vand skal stoppes herunder 

hvornår det præcist skal ske. Hvis FORS vurderer det bør udsættes pga. yderligere overvejelser eller 

vurderinger, vil forvaltningen som udgangspunkt tage dette til efterretning samt afklarerhvilke eventuelle 

tilladelser dette måtte kræve.  
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6½ Informationer fra Forvaltningen 
Forvaltningen havde forberedt en powerpoint præsentation af fælles drænprojekter i Lemvig og 

Odsherred, hvor Orbicon har fungeret som rådgiver. Projekterne omhandlede bl.a. etablering af 

pumpelaug. På grund af det fremskreden tidspunkt var der ikke tid til, at gennemgå præsentationen, og det 

blev aftalt at præsentationen blev vedlagt referatet. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan så diskuteres inden 

eller på næste møde. 

Forvaltningen præciserede, at omfangsdræn er en almindelig foranstaltning ved fugtproblemer f.eks. pga. 

høj grundvandsstand. Omfangsdræn kan etableres uden tilladelse og benyttes uden betaling af 

vandafledningsafgift, uanset om det skal pumpes til kloaksystemet eller ej. Omfangsdræn anses for at være 

en del af bygningen og etableres i fysisk forbindelse med denne. Fladedræn eller tilsvarende dræn af areal 

uden for bygninger, afleder drænvand som ikke betragtes som spildevand. Dette kan kun ledes til 

kloaksystemet, hvis det kan accepteres af forsyningsselskabet under hensyn til kapacitet af ledninger mv. 

 

7. Løsningsmuligheder 
Dette punkt blev udskudt til næste møde. 

 

8. Hvordan kan forvaltningen hjælpe i den videre proces? 
Der blev henvist til sidste møde og powerpoint præsentationen under punkt 6½. 

 

9. Den videre proces – punkter til afklaring forud for og diskussion på 
næste møde 

Dette punkt blev ikke diskuteret.  

 

10. Eventuelt 
Vandgruppen spurgte Forvaltningen, om en manglende løsning på sagen ikke måtte få indflydelse på 

grundværdiansættelsen i området og dermed på grundskatterne. 

FORS orienterede om, at det er muligt at have referater fra møderne mv. på FORS’ hjemmeside. Dette blev 

hilst velkommen. 

 

11. Næste møde 
Henrik Correll og Olaf Berg aftaler et nyt møde inden sommerferien. 
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Himmelev, 15. maj 2017 (revideret udgave godkendt af FORS og Forvaltningen 2 juni 2017) 

 

Jens Christian Refsgaard 

 

 

Bilag A: Dagsorden – udsendt på forhånd 

Bilag B: Forslag til studenterprojekt på GEUS/Københavns Universitet – oplæg udsendt på forhånd 

Bilag C: Powerpoint fra Forvaltningen ”Nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk” – blev ikke vist på mødet 
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Bilag A: Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. FORS orientering om revideret Rambøll rapport 
3. Spørgsmål til FORS 

a. Hvad er FORS´ reelle omkostninger i forhold til: 
i. Fortsat produktion af 300.000 m3/år drikkevand fra Haraldsborg Vandværk 
ii. Produktion af 300.000 m3/år vand fra Hornsherred Vandværk 
iii. Udpumpning af 300.000 m3/år vand til fjorden til grundvandssænkning 
iv. Hvor meget pumper Fors fra Haraldsborg Vandværk idag og hvad er udgiften i 

forbindelse hermed 
v. Kan der idag eller hvis det måtte indgå i en løsningsmodel fremover produceres 

drikkevand fra Haraldsborg Vandværk ? 
 

4. Spørgsmål til Forvaltningen 
a. Hvilke andre tilladelser har Roskilde Kommune givet til grundvandssænkning (fx Ternehavens 

Boligforening?) 
b. Hvad findes der af materiale om byggemodning/udstykning i området mellem 1956 og 1962?  
c. Hvornår og hvor blev Ladegårdsåen rørlagt og er rørlægningen tæt eller drænende ? 
d. Hvor fremgår det af Vandforsyningsloven, at det ikke er tilladt at overdrage FORS’ 

eksisterende to boringer til anvendelse af et pumpelaug mhp. grundvandssænkning. 
Ministerbesvarelserne (referat 2017.04.03, Appendix B) indeholder tilsyneladende ikke 
noget om overdragelser af boringer til andre formål, herunder anvendelser i henhold til fx 
Vandløbsloven. 

e. Har en grundejer lov til at pumpe vand fra jordlag på egen grund med det formål at sænke 
grundvandsspejlet omkring eget hus? 

f. Kan første vandindvindingstilladelse til Haraldsborg Vandværk fremskaffes ? 
5. Spørgsmål til vandgruppen 

a. Hvilken tidsplan og handlingsplan arbejder vandgruppen efter?  
6. Studenterprojekt (forslag vedlagt) 
7. Løsningsmuligheder 

                  a. Reetablering af drikkevandsforsyningen fra Haraldsborg Vandværk 
                  b.  Fortsættelse af nuværende udpumpningsaktivitet 
                  c.  Pumpelaug 
                  d.  Etablering af omfangsdræn 
                  e. Udpumpning fra højere beliggende jordlag 
                  f.  Alternative løsninger ‐ evt. i relation til regnvands‐/klimaløsning 
                  g. Hvis fortsatte undersøgelser kan fastslå manglende påvirkning af grundvands ‐ 
                      niveauet med varierende vandindvinding (fra 300.000 ‐ 0 kubikmeter/år) kan Ha‐ 
                      raldsborg Vandværk med tilhørende boringer  sløjfes uden yderligere  forholdsreg‐ 
                      ler 

8. Hvordan kan Forvaltningen hjælpe i den videre proces? 
9. Den videre proces – punkter til afklaring forud for og diskussion på næste møde 
10. Eventuelt 
11. Næste møde  
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Bilag B: Forslag til studenterprojekt på GEUS/Københavns Universitet 
 

Oplæg udsendt sammen med dagsordenen 
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Hydrogeology in practice 
‐ Idea for BSc or MSc project at GEUS/KU 

 

Background 
The water supply company in Roskilde (FORS A/S) recently announced that it would close a waterworks 

(Haraldsborg Vandværk) located in a low lying area within the city of Roskilde. The area was a rural wetland 

until groundwater abstraction started in 1960, but the wetland was efficiently drained by the groundwater 

abstraction, and during the following years private houses were built throughout the area. With the 

announced closure of the groundwater abstraction around 200 house owners face serious risks of 

increased groundwater levels including water in basements and occasionally on terrain. The house owners 

have established a citizen action group (Vandgruppen) with the aim of identifying an affordable solution 

that allows a continued groundwater drawdown. The solution has to be found in close collaboration 

between the citizens, the water supply company FORS A/S and Roskilde Municipality. 

The geology consists of 10‐15 m Quaternary till, sand and gravel deposits with a regional limestone aquifer 

below. The waterworks has three 60 m deep wells screened in the limestone. A regional groundwater 

model, developed by a consulting company (Rambøll) has been used to assess the impacts on the phreatic 

groundwater table (and the houses/basements) of closing the groundwater abstraction. The model is quite 

reliable for the regional limestone aquifer, where there are good data, but very uncertain for the 

Quaternary deposits, and hence the phreatic groundwater table, due to lack of groundwater level 

observations from these deposits. The citizen group has started to drill shallow boreholes in the till and 

observe the local phreatic groundwater table. 

Purpose 
To  establish a geological model and a groundwater model with a focus on the Quaternary deposits around 

Haraldsborg Vandværk and analyse alternative solutions for continued groundwater abstraction in the area 

to safeguard the state of the private houses. The possible solutions to be assessed could e.g. include: i) 

continued pumping from the regional limestone aquifer; ii) pumping from the local Quaternary sand or 

gravel deposits; and iii) individual pumping in the till around each house.   

Content 
Depending on the size of the project (BSc, MSc, number of ECTS points) and the interest of the student(s) 

the project can include several of the following components: 

 Field work in an urban area, e.g. drilling of shallow wells, slug tests, test pumpings, groundwater 

level observations. 

 Establishment of a geological model focussing on the Quaternary deposits. For this purpose results 

from own field work and existing geotechnical boreholes in the area will be utilised. 

 Construction of a groundwater model focussing on the Quaternary deposits and application of the 

model for analyses of alternative pumping scenarios aiming at securing a continued groundwater 

drawdown. 

 Assessment of uncertainties in the geological model and quantification of how this uncertainty 

propagates to uncertainty in groundwater model predictions. 



2 
 

 Socio‐economic analyses of the analysed scenarios in terms of costs for individuals and society as 

well as environmental aspects. 

 Analyses of the process of stakeholder interactions with a private water supply company and the 

municipality. 

Cooperation 
 The students will interact with the water supply company (FORS A/S), Roskilde Municipality, the 

local citizen group and possibly Rambøll, who constructed the regional groundwater model. 

Timing 
 The student project can start in May 2017 or as soon as possible afterwards. 

Supervisor 
 Professor Jens Christian Refsgaard1, GEUS. 

 

                                                            
1 My daugther lives in the area and I act as hydrogeological advisor to the citizen group 
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Bilag C: Powerpoint fra Forvaltningen ”Nedlæggelse af Haraldsborg 

Vandværk” 
 

Blev ikke præsenteret på mødet 

 



Nedlæggelse af Haraldsborg Vandværk 
Møde med borgergruppe 
Onsdag den 10. maj 2017 



Som opfølgning og i forlængelse af 
sidste møde  

• De løsningsmuligheder som blev nævnt på sidste 
møde 

• Der foreligger ikke et konkret forslag til løsning fra 
grundejere eller tilkendegivelse om, hvilke løsning 
der arbejdes videre på 

• Der er ikke kendskab til om grundejerne har rådgiver 
på sagen for at konkretisere løsningsforslag – som 
vejledt om på sidste møde 

• De følgende pptér er generelle og med forbehold for 
ovennævnte 



Omfangsdræn 

• Typisk ejendom kræver 40-70 m dræn 
• Projekt kan variere i omfang mht. fundament,  

kældervæg: reparation, isolering, membran  
• Projekt skal involvere kloakmester, men kan 

indeholde større eller mindre egen indsats 
• Prisoverslag 1.000 – 5.000 kr. / m 
• Prisoverslag 40.000 – 350.000 kr. 



Omfangsdræn 

• Tilslutning af omfangsdræn kræver ikke 
tilladelse 

• Tilslutning skal ske til regnvandssystem i et 
separatkloakeret opland 

• Tilslutning i fælleskloakeret opland sker til 
eksisterende skelbrønd eller stik. 

• Omfangsdræn kan omfatte drænpumpe eller 
lign. efter behov 



Omfangsdræn 



Omfangsdræn 



Havedræn/Arealdræn 



Alm. dræning 
Alm. dræn for at sænke grundvandet på egen grund uden pumpe 
direkte til forsyningsledning kræver ikke tilladelse efter 
vandløbsloven, men aftale med FORS om modtagelse af vandet 
(evt. mod betaling).  

Dræn, der berører mere end én grund, kræver som 
udgangspunkt godkendelse efter vandløbsloven. Udgifter 
afholdes af den/de grundejere, der ønsker anlægget udført samt 
de grundejere, der ønsker medbenyttelse. Spørgsmål om 
fordeling af udgifterne kan indbringes for vandløbsmyndigheden. I 
mangel af forlig kan spørgsmålet om fordeling indbringes for 
taksationsmyndigheden.  

Hvis vandet skal pumpes kræver det godkendelse efter 
vandløbsloven – og aftale med FORS om modtagelse af vandet.  



 
• forslag til projekt med redegørelse for formålet og en begrundelse 

for projektet 
• oversigtskort og detailplaner 
• omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og 

brugere, der ønskes inddraget 
• overslag over udgifter med forslag om fordeling af disse 
• tidsplan for arbejdets udførelse 

Hvis der etableres ”drænsystemer”, der berører flere grunde, 
skal der som nævnt indhentes godkendelse efter 
vandløbsloven (reguleringsprojekt/etablering af nye vandløb). 
Grundejere, der ønsker at gennemføre projekt, udarbejder og 
fremsender et projekt til vandløbsmyndigheden indeholdende: 





Hvis pumpe – oprettelse af pumpelag 
 
Private pumpelag – enighed (bl.a. betaling). Skal godkendes af 
vandløbsmyndigheden. ”Bestemmer” selv vedtægter m.v. 
 
Offentligt pumpelag – typisk ved uenighed.  

Laget optager lån til dækning af projekterings- og etableringsudgifter i fx 
KommuneKredit. Kommunen opkræver partsbidrag via ejendomsskatterne 







• Undersøge/klarlægge problemerne og problemernes omfang 

• Undersøge/klarlægge eksisterende forhold 

• Undersøge/klarlægge løsningsmuligheder (enkelt/fælles) 

• Udarbejde forslag til løsninger/projekt(er) – med økonomi 

• Fremsende til behandling i kommunen 



Roskilde kommunes kan bidrage med 
følgende  

• Afklare muligheder i forhold til gældende lovgivning, 
herunder kravet til myndighedstilladelser, når 
grundejere har forslag til projekt / løsning 

• Kontaktoplysninger til andre kommuner, 
grundejerforeninger og de anvendte rådgivere  

• Eksisterende foreliggende informationer og data – 
som allerede sket i forhold til ejendomme med og 
uden kælder 

• Deltage i dialoggruppemøderne 

 
 



1954 

1967 



1960 
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