
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den 6. maj fremsendte grundejerforeningen Fogedmarken en forespørgsel til Samsø Kom-

mune med henblik på dels at opnå en længere afskrivningsperiode på nyetablerede kloak-

anlæg og dels at undgå tilslutningen til det fælles kloaknet. Du kan se det fremsendte brev 

ved at klikke HER. 
 

I et brev af 20.juli har Samsø Kommune nu besvaret vores forespørgsel. Kommunens svar kan 

du læse ved at klikke HER. 
 

Det fremgår, at: 

√ Samsø Kommune iflg. Lovkrav er forpligtiget til at udarbejde en plan for bortskaffelse af 

spildevand. 

√ Udførelsen af planen er ikke længere Kommunens opgave, idet den er overført til et 

driftsselskab under navnet Samsø Spildevand A/S, der er et 100 % offentligt ejet ak-

tieselskab.  

√ Fogedmarkens bestyrelse var ikke klar over, at der var mulighed for indsigelse mod 

planen i foråret/sommeren 2011, og derfor har vi i denne forbindelse spildt vores mu-

lighed for indsigelse. Kommunalbestyrelsen vedtog planen den 13. december 2011. 

√ Når der er ført stikledning frem til grundgrænsen (efter Kommunens oplysninger sker 

det i Fogedmarken efteråret 2016) er vi for egen regning forpligtede til at tilslutte vo-

res spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger. 

√ Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

√ Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når stikket er ført frem til grundgrænsen. Bi-

dragets størrelse fremgå af Samsø Spildevands hjemmeside og kan ses på dette link: 

http://www.samsoespildevand.dk/takster.htm 

√ Som grundejer har man ikke krav på at fortsætte med den eksisterende spildevands-

løsning.  

√ Samsø Kommune har ikke mulighed for at kompensere for de eksisterende anlæg. 

√ Kommunens opfattelse er, at Samsø Spildevand A/S heller ikke kan kompensere. 
 

Med henvisning til Kommunens svar må den enkelte grundejer for hver grund, han ejer der-

for betale i størrelsesordenen 50.000 kroner incl. kloakledningen på egen grund – og det er 

uanset, om han lige har etableret eller fået repareret sin kloak for ganske nylig. Dette gæl-

der formentlig også for nyopførte huse og huse, der vil blive bygget inden 2016. Det synes 

ganske urimeligt, og derfor vil Fogedmarkens bestyrelse rette en henvendelse til de øvrige 

grundejerforeninger med henblik på, om vi i fællesskab kan fremsende en skrivelse til 

Kommunen, så vi kan få en afklaring på forholdene. 
 

Freddy Wisler 
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