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Kommentarer til aftalen med Hofor 

 
 
 
SKGL’s bestyrelse har den 30. december 2015 indgået en aftale med HOFOR om (med-) finansiering af et 
klimatilpasningsprojekt for de private fællesveje (dvs. Kildevænget). Inden for en samlet budgetramme på i 
alt 650.000 kr., som finansieres 100% af HOFOR, kan der gennemføres klima-foranstaltninger til bortledning 
af ”tag- og overfladevand” til aflastning af det kommunale kloaksystem. 
Aftalen med HOFOR er underskrevet af SKGL’s formand med forbehold af en efterfølgende godkendelse på 
SKGL’s generalforsamling. 
SKGL’s ”skybrudsgruppe” anbefaler, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at aftalen godkendes. 
  
Den foreløbigt underskrevne aftale er lagt ud på SKGL’s hjemmeside, så medlemmerne har mulighed for at 
sætte sig ind i teksten forinden generalforsamlingen. 
  
Som supplement til teksten skal der gøres opmærksom på følgende forhold: 

1.      ”Aftalen dækker kun en begrænset del af SKGL’s område som dog er kendetegnet ved at være 
placeret i et lavt område hvor der kan være et behov for et forbedret system til fjernelse af overflade 
vandet ved skybrud”. Men for skybrudsgruppen og bestyrelsen er det en afgørende forudsætning for 
projektet, at det bliver kædet sammen med tilsvarende foranstaltninger i hele SKGL’s område. En sådan 
samlet løsning vil kunne aflaste hovedkloakledningen (der løber under Vesterled) og hermed mindske 
risikoen for, at overflade- og kloakvand trænger ind i de enkelte ejendomme. Se pkt. 1 og 2 i aftalen. 

2.      Der er ved aftalens underskrift stadig en række uafklarede spørgsmål. Det gælder f.eks. hvor stor 
en del af ”tag- og overfladevand” på den enkelte ejendom (henholdsvis ud imod gaden / ind mod 
haven), der vil kunne omfattes af projektet. Forsikringsforhold f.eks. i relation til forurenet jord (se pkt. 
20). Tidshorisont mht. projektets sammenkobling med SKGL’s øvrige ejendomme. Sådanne spørgsmål 
skal være belyst, inden projekteringen påbegyndes (se pkt. 9). 

3.      ”Point of no return”? Selv med generalforsamlingens godkendelse af aftalen og en efterfølgende 
godkendelse i kommunens Forsyningssekretariat (se pkt. 3) er det stadig muligt for SKGL at udtræde af 
projektet inden igangsætning af projektering, hvis vilkårene ikke vurderes som tilfredsstillende, se 
pkt.10. 

4.      I aftalen er de årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget er anslået til 3.250,- kr. som 
finansieres fuldt ud af HOFOR, se pkt. 5.2. 

 


