
NYHEDSBEREV.	  
	  
	  
H/F	  Sydgrænsen	  har	  fået	  tilbudt	  et	  helt	  nyt	  el-‐net	  til	  foreningen,	  af	  DONG.	  
	  
På	  grund	  af	  ændringer	  i	  forsyningsloven,	  er	  det	  ikke	  længere	  tilladt	  at	  have	  sit	  eget	  el-‐net,	  som	  vi	  
har	  i	  dag	  i	  haveforeningen.	  Vi	  kører	  derfor	  pt.	  på	  en	  dispensation	  til	  loven,	  som	  	  udløber	  i	  2023.	  
Hvis	  vi	  intet	  foretager	  os,	  skal	  vi	  selv	  bekoste	  et	  nyt	  el-‐net	  der	  opfylder	  lovens	  krav	  til	  den	  tid.	  
	  
Vi	  har,	  sammen	  med	  alle	  de	  øvrige	  haveforeninger	  i	  området,	  der	  også	  ejer	  deres	  eget	  el-‐net,	  fået	  
et	  tilbud	  fra	  DONG,	  om	  at	  de	  kvit	  og	  frit,	  etablerer	  et	  nyt	  el-‐net	  i	  haveforeningen.	  Dette	  tilbud	  har	  
bestyrelsen	  takket	  ja	  til.	  	  
	  
Vi	  har	  underskrevet	  kontrakten	  med	  DONG,	  og	  herefter	  vil	  arbejdet	  med	  nedgravningen	  af	  det	  nye	  
ledningsnet	  blive	  udbudt.	  Vi	  ved	  derfor	  ikke	  hvornår	  vores	  forening	  får	  det	  nye	  el-‐net.	  Da	  der	  er	  
rigtig	  mange	  haveforeninger	  på	  Kongelundsvej	  der	  har	  fået	  samme	  tilbud,	  har	  DONG	  en	  
forventning	  om,	  at	  vi	  tidligst	  kan	  få	  påbegyndt	  arbejdet	  her	  i	  vinteren	  2015/2016.	  De	  forventer	  at	  
alle	  haveforeninger	  i	  området,	  skal	  være	  færdige	  med	  etableringen	  af	  de	  nye	  el-‐net	  ved	  udgangen	  
af	  2017.	  
	  
Hvad	  koster	  det?	  	  
Ikke	  en	  krone.	  Vi	  har	  fået	  et	  tilbud,	  som	  vi	  ikke	  vil	  sige	  nej	  tak	  til,	  da	  det	  er	  fuldstændig	  
omkostningsfrit	  for	  vores	  haveforening.	  	  
	  
Hvad	  betyder	  det	  for	  den	  enkelte	  haveejer?	  
Det	  nye	  el-‐net	  lægges	  i	  vores	  veje,	  og	  ikke	  som	  i	  dag	  i	  bag-‐hækkene.	  Det	  betyder	  at	  alle	  veje	  skal	  
have	  nedgravet	  de	  nye	  kabler.	  Selve	  arbejdet	  vil	  tage	  ca.	  1	  dag	  pr	  vej,	  så	  den	  dag	  hvor	  
gravearbejdet	  på	  vejen	  foregår,	  vil	  det	  ikke	  være	  muligt	  at	  benytte	  vejen.	  DONG	  opretter	  alle	  veje	  
igen,	  som	  de	  var	  inden	  nedgravningen.	  
	  
De	  gamle	  ”gravstene”	  som	  står	  i	  vores	  bag-‐hække,	  og	  som	  typisk	  forsyner	  4	  huse,	  vil	  blive	  fjernet.	  
Der	  sættes	  i	  stedet	  for	  nye	  ”gravsten	  ud	  mod	  vejen	  i	  for-‐hækkene.	  Der	  vil	  fortsat	  være	  ca.	  4	  huse	  
på	  hver	  forsyning.	  
	  
Fra	  det	  nye	  kabel,	  skal	  der	  etableres	  kontakt	  til	  hvert	  enkelt	  hus.	  Dette	  vil	  fortrinsvis	  blive	  gjort	  ved	  
at	  ”skyde”	  kabel	  fra	  fælles	  forsyningskabel	  i	  vejen,	  og	  ind	  til	  hvert	  hus.	  I	  enkelte	  tilfælde	  vil	  det	  ikke	  
være	  muligt,	  og	  der	  vil	  gravearbejdet	  blive	  udført	  på	  bedst	  mulige	  måde,	  og	  al	  opgravning,	  vil	  blive	  
reetableret	  af	  DONG.	  
	  
Indtil	  det	  nye	  el-‐net	  er	  på	  plads,	  vil	  vi	  fortsat	  blive	  forsynet	  fra	  vores	  eget	  el-‐net.	  Først	  når	  det	  nye	  
el-‐net	  er	  klart,	  vil	  vi	  blive	  koblet	  på	  det.	  DONG’s	  erfaring	  er,	  at	  det	  er	  ganske	  kortvarigt	  de	  enkelte	  
huse	  er	  uden	  strøm	  i	  den	  forbindelse.	  Når	  alle	  er	  på	  det	  nye	  el-‐net,	  overgår	  al	  servicering	  af	  el-‐
nettet	  til	  DONG.	  
	  



I	  forbindelse	  med	  nedgravningen	  af	  det	  nye	  el-‐net,	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  tilkøbe	  en	  nedgravning	  af	  
en	  forsyningsledning	  til	  vej-‐belysning.	  	  Hvis	  foreningen	  ønsker	  det,	  vil	  DONG	  grave	  en	  sådan	  
forsyningsledning	  ned,	  samtidig	  med	  nedlæggelse	  af	  det	  nye	  el-‐net.	  Vi	  skal	  så	  kun	  betale	  for	  kablet	  
til	  vejbelysningen,	  og	  ikke	  for	  gravearbejdet.	  
	  
Vi	  behøver	  ikke	  at	  etablere	  belysningen	  med	  det	  samme,	  det	  kan	  blot	  vente	  på	  vi	  selv	  ønsker	  at	  
etablere	  dette.	  Vi	  har	  endnu	  ikke	  fået	  oplyst	  prisen	  på	  disse	  kabler,	  så	  det	  vil	  der	  først	  blive	  taget	  
stilling	  til	  senere.	  
	  
Yderlig	  info.	  
Vi	  kan	  oplyse,	  at	  Kolonihaveforbundet	  har	  været	  inde	  over	  sagen,	  da	  det	  berører	  en	  del	  
haveforeninger,	  og	  Kolonihaveforbundets	  jurist	  har	  godkendt	  aftalen.	  
	  
Nærmere	  oplysning	  om	  opstart,	  og	  hvordan	  vi	  skal	  forholde	  os,	  vil	  følge,	  når	  bestyrelsen	  har	  fået	  
besked	  om	  det.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
H/F	  Sydgrænsen	  
Bestyrelsen.	  
	  
	  
	  


