
Nedenstående bedes optaget til behandling på ordinær generalforsamling 27. april 2016 

Kloakledning/dræn på venstre side af Paradis Allé – sø tilhørende nr. 15 

Søen var ved købet af grunden i 1964 en isotop med klart vand, masser af frøer, fisk og den originale 

forekomst af planter og blomster. Den er i dag en sump forårsaget af et underdimensioneret kloakanlæg; 

den bliver i dag, reelt brugt som overløbsbassin for kloakvand, tagvand, toiletvand o.l.  

 

Som ejere har vi fået foretaget vandprøver, der efter udsagn fra Miljøcenter Roskilde, viste sig at ligge langt 

over grænseværdierne. En kontakt med kommunen (daværende borgmester) gav som resultat et besøg af 

kommunens miljøteknikere, der udtalte, at et luftfoto viste, at kloakrørene nærmest så ud, som om ”de var 

kastet ned fra luften”. Det benægtede man dog senere – det var ikke meningen, at det skulle ud i det åbne! 

 

En korrespondance med borgmesteren gav som resultat, at kommunen skam havde påregnet, at 

kloaksystemet skulle fornyes, det var budgetteret. Det blev imidlertid aldrig gennemført. I stedet blev der 

lagt en kloakbrønd ud for nr. 13 til aflastning for regnvand ned af Paradis Sideallé og Paradis Allé, idet 

rabatterne ikke kunne opsige mængden. Det vand skulle afledes i kloakken, men resultatet blev et  udløb i 

vor sø. Når det regner voldsomt, viser det sig ved, at kloakvand løber over. Altså en blanding af regnvand, 

tagvand, kloakvand, dvs. køkken-, toilet, - og badevand og andre udledninger fra de ejendomme, der ligger 

før vor grund, ender i søen og fodrer bakterierne til yderligere forurening. Vi protesterede, men den blev 

alligevel etableret. Vi bad om at få den fjernet, fordi den blot medførte yderligere forurening af vor sø.  Det 

blev også lovet, men ikke gjort.  

 

Vi opgav, fordi vi simpelthen ikke kunne overse at føre en bekostelig sag mod kommunen, og resultatet ses 

af den sump, søen er blevet til i dag. Den er også betydelig mindre, end den var oprindelig. Skulle man være 

i tvivl, kan man konstatere det ved at se rabattens bredde, en bredde som i virkeligheden var det 

oprindelige sø-areal.  

 

Der ligger i øvrigt et drænrør for enden af vor grund med afløb til Arresø, der skal afvande naturligt vand fra 

grundene langs Paradis Allé. Det fungerede i mange år.   

 

Vi skal venligst bede om Grundejerforeningens assistance i forhold til kommunen, da vore egne forsøg har 

været forgæves. Vi er naturligvis stadig i besiddelse af miljøprøverne, og Roskilde Miljøcenter er gerne til 

rådighed. 

Med venlig hilsen 

Birthe Christensen og Kjeld Mogensen 


