
Ydermere har jeg et forslag til general forsamling. 

 

Jeg ønsker at vedlægge nedestående referat til mit tidligere indsendte forslag til general 

forsamlingen, vedrørende afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling. 

 

De bedste hilsner 

Christian have 82 

Formand for kloak udvalget 

 

Nedenfor er et referat, som er godkendt af begge parter.   

 

 

Referat af telefon samtale 11.2.2020 mellem: 

 

Steen Roed, HTK 

 

og 

 

Christian Thage-Jørgensen have 82, Solager A 

Formand for kloak udvalget 

 

 

Initiativet til telefon samtalen blev foretaget af Christian, og formålet var at få sat gang i løsningen 

af alle de løse ender der forelægger vedrørende etablering af spildevands kloakering med vand. 

 

Steen oplyste at de samme løse ender også er gældende for alternativer løsninger til håndtering af 

Solager A´s spildevand. 

 

Steen oplyste endvidere at det økonomiske aspekt vedrørende tilslutning afgiften til HTK forsyning 

vil være det samme, om Solager A vælger spildevands kloakering med vand eller en alternativ 

løsning til håndtering af spildevand. 

 

Det betyder reelt at hvis tilslutnings afgiften bliver en flad fast afgift, som ikke tager højde for hvor 

mange haver der er i Solager A, vil dette værende gældende for spildevands kloakering med vand 

eller en alternativ løsning til håndtering af spildevand. 

 

Det samme vil værende gældende hvis tilslutnings afgiften bliver afregnet pr den enkelte have. 

 

Her indskyder Steen hurtigt at det hele tiden har været kommunens opfattelse at en flad fast afgift er 

det mest fair, og at det er det som Steen (og Arne Schøller Larsen) har arbejdet for. At der ikke er 

kommet en afklaring endnu, skyldes at HTK forsyning ikke er helt enig med den opfattelse. Det er 

dog stadig ikke klart hvilken opfattelse HTK forsyning så har. 

 

Christian forespurgte om at, hvis HTK forsyning forsat ikke ønskede at bidrage med information/ 

tilbud til løsning af ovenstående problem stilling, om kommunen så har mulighed får at "presse" 

HTK forsyning lidt mere. 

 

Steen oplyste at den mulighed forelå, men at dialog stadig er at foretrække. 



 

Endvidere sagde han at såfremt de som kommunen ikke inden for en kort periode kan opnå en aftale 

med HTK forsyning, så kan foreningen i første omgang rette henvendelse til HTK forsynings 

bestyrelse. 

 

Christian spurgte om det er muligt at få en anden entreprenør til at tilslutte spildevands 

kloakeringen (på parkerings pladsen) til det offentlige kloakerings net, eller om HTK forsyning har 

monopol på det. 

 

Steen oplyste at HTK forsyning har monopol (som forsyning har hos alle andre kommuner), men at 

de er en virksomhed som ikke må tjene på det, og at de altid skal indhente 3 tilbud hos eksterne 

leverandører, og at det er en af disse der udfører arbejdet. 

 

Steen pointere at tilslutningsafgiften for en ejendom, udgør et standart beløb. Derfor vil 

tilslutningsafgiften for Solager A som forening ikke ændres lige meget hvilke pris HTK forsyning 

indhenter til udførelse af det arbejde som der skal udføres for at vores område kan tilsluttes. Alle 

udgifter forbundet med tilslutning til det offentlige kloaknet afholdes af HTK forsyning, det vil sige 

at hvis der er behov for pumpe station, opsamlings tank/ brønde etc. for at Solager A kan tilsluttes, 

så afholder HTK forsyning udgifterne hertil. 

 

Alt som skal udføres herefter (ca. fra bommen på parkeringspladsen), inden på vores egen matrikel 

grænse skal afholdes af os selv. 

 

Christian informerede om der forligger et forslag (til general forsamlingen) om en ekstra ordinær 

general forsamling, som udelukkende skal bruges til at drøfte løsninger til Solager A´s håndtering af 

spildevand. 

 

Grundet dette vil Steen holde et møde med Arne Schøller Larsen onsdag d. 12.2.2020, hvor de 

lægger en plan for at få sat gang i ovenstående. 

 


