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1.

Reglerne for tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag

På Sølaugets årsmøde den 19. marts 2013 bad de deltagende medlemmer bestyrelsen
om at undersøge reglerne for delvis tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidraget, hvis en
ejendoms afløbssystem ændres, så regnvand ikke længere ledes til den kommunale
kloak, men håndteres på egen grund – enten ved nedsivning i faskine eller ved
afledning af regnvandet til en sø eller et vandløb i tilknytning til ejendommen.
Bestyrelsen har spurgt Hørsholm Vand ApS og fået bekræftet, at det i henhold til
’Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune’ (2011) er muligt på
visse betingelser at få en del af tilslutningsbidraget tilbagebetalt.
Som udgangspunkt anses en ejendoms spildevand for at bestå af 60% husspildevand
og 40% regnvand fra tagflader og befæstede arealer. Hvis afløbssystemet ændres, så
alt regnvand fremover håndteres på egen grund, tilbagebetaler Hørsholm Vand ApS
40% af et standardtilslutningsbidrag. I henhold til takstbladet for 2013 udgør tilbagebetalingsbeløbet 23.423 kroner (inkl. moms) og reguleres årligt. Yderligere detaljer kan
fås via dette link : http://www.horsholmvand.dk/Takstblad-2013.84.aspx.

Hørsholm Vand tilbagebetaler ikke til ejendomme på steder, der (a) allerede er separatkloakeret, eller (b) i en gældende spildevandsplan er udpeget som kommende separatkloakeret område.
Endvidere er det en betingelse for tilbagebetaling, at der oprindelig rent faktisk er betalt
et kloaktilslutningsbidrag (visse private kloaksystemer blev i sin tid koblet på den
kommunale hovedledning uden tilslutningsbetaling). Hørsholm Vand ApS kontrollerer
desuden, at regnvandet fremover effektivt er afskåret fra det kommunale kloaksystem –
og ikke f.eks. ledes til en sø eller et vandløb, der har overløb til en kommunal kloak.
Hørsholm Vand ApS har tilsendt Hørsholm Sølaug en vejledning om dette emne, med
titlen ’Håndtering af regnvand på egen grund – tilbagebetaling’. Den beskriver de krav,
der skal overholdes, for at tilbagebetaling kan finde sted. Vejledningen er dags dato
gjort tilgængelig her via Sølaugets hjemmeside.
Hvis regnvandet ledes til en sø eller et vandløb i tilknytning til ejendommen, fastsætter
kommunens vandløbsmyndighed kravene til et sådant anlæg. Der kan ikke siges noget
generelt herom, idet kravene afhænger af recipienten.
Hvis regnvandet ledes til en faskine, skal anlægget godkendes af Hørsholm Vand ApS,
som har udgivet en lille brochure herom med titlen’Nedsivning af tagvand i faskiner’. Der
findes desuden en mere detaljeret beskrivelse - ’Sådan laver du en faskine’ - produceret
af Furesø Kommune. Og endelig er der en grundig teknisk vejledning fra Teknologisk
Institut : ’Nedsivning af regnvand i faskiner - Vejledning i projektering, dimensionering,
udførelse og drift af faskiner’, som kan købes for 200 kroner (Rørcenteranvisning 009 af
juni 2005).

2.

Forbrugerrepræsentanter i Hørsholm Vands bestyrelse

På årsmødet den 19. marts 2013 drøftede man mulighederne for at få valgt en person
med tilknytning til Sølauget til én af de to ledige pladser som forbrugerrepræsentant i
Hørsholm Vands bestyrelse. På den baggrund redegøres der her for Hørsholm Vands
nyligt vedtagne valgregulativ om valg af forbrugerrepræsentanter 1) .
Tidspunkt : På landsplan er tidsfristen for valg af forbrugerrepræsentanter i vandselskaber sat til 21. december 2013. For Hørsholms vedkommende vil det første valg af
forbrugerrepræsentanter finde sted i perioden fra 26. november til 3. december 2013.
Annoncering : Valghandlingen skal indvarsles mindst 12 uger før valgprocessens start,
d.v.s. senest den 3. september 2013. Bekendtgørelsen skal ske på Hørsholm Vands
hjemmeside samt i pressen. Det skal præciseres, hvor og hvornår valget gennemføres,
regler for opstilling af kandidater og valgbarhed, frist for indgivelse af kandidatur m.v.
1)

Valgregulativet om ’Forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS’ blev vedtaget af Hørsholm Vands bestyrelse den 28. maj 2013.

Valgbarhed : Valgbar som forbrugerrepræsentant i Hørsholm Vands bestyrelse er
enhver fysisk person, der er myndig, og som er forbruger i vandselskabets forsyningsområde. Det er en betingelse for at stille op, at kandidaten anbefales af 20 fysiske
personer (stillere), som (a) er myndige, (b) er forbrugere i forsyningsområde, og (c) ikke
tilhører kandidatens husstand. En stiller kan kun anbefale én kandidat.
Kandidattilmelding : En kandidat kan meddele sit kandidatur ved at sende et udfyldt
kandidaturskema (tilgængeligt på Hørsholm Vands hjemmeside) senest 10 uger forud
for valgprocessens start, d.v.s. senest den 17. september.
Offentliggørelse af kandidatlisten : Detaljerede oplysninger om valgproceduren og
navnene på de opstillede kandidater til valget skal offentliggøres på Hørsholm Vands
hjemmeside og i pressen med et forvarsel på mindst 8 uger inden valgprocessens start,
d.v.s. senest den 1. oktober 2013.
Stemmeret : Hver boligenhed og erhvervsenhed, der aftager vand eller spildevandsforsyningsydelser fra Hørsholm Vand til eget forbrug har stemmeret i denne valghandling (én stemme.pr. enhed). En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af én
myndig fysisk person med bopæl på adressen. En stemmeberettiget erhvervsenhed
repræsenteres ligeledes af én fysisk person, der tegner enheden eller er i besiddelse af
den fornødne fuldmagt til at afgive stemme på vegne af enheden.
Stemmeafgivelse : Detaljer om valgets praktiske gennemførelse er ikke udarbejdet
endnu, men det antages, at det bliver muligt at afgive stemmer både elektronisk og ved
personligt fremmøde.
Valgresultat : De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt som forbrugervalgte
repræsentanter i bestyrelsen. De kandidater, der får tredje eller fjerde flest stemmer, er
valgt som suppleanter. Valgresultatet offentliggøres på Hørsholm Vands hjemmeside og
i pressen.
Rettigheder og pligter : Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter,
som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De vælges for en periode på fire år ad gangen
og kan genvælges.

