
 

Grundejerforeningen Granly 

 

Kære grundejer, 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Granly har nedsat en projektgruppe til at arbejde videre med 

muligheden for at gennemføre en regnvandsseparering, således at regnvand ikke længere bliver ført 

samme vej som kloakvand. Der er tidligere udsendt informationsskrivelse herom og arbejdet er nu 

kommet så langt, at vi gerne vil invitere til et informationsmøde  

 

Den 26. oktober 2017 kl. 19.00 

I kantinen på Bjørnehøjskolen 

 

I det videre arbejde har vi haft kontakt med GribVand Spildevand A/S og fået bekræftet, at der i 

foreningens område er mulighed for frakobling af regnvandet fra kloaksystemet. 

Projektet indebærer nedenstående fordele: 

• Ved nedsivning af regnvand på egen matrikel sikres, at der ikke skal betales for rensning af 

regnvandet i fremtiden. 

• Forebygge indtrængen af kloakvand i ejendommene. 

• Leve op til eventuelle fremtidige krav om tilstandsrapport for kloaksystemet. 

• Reducere risiko for forurening af grundvandet fra kloaksystemet. 

• Forbedre kapaciteten i kloaksystemet ved at klimatilpasse i tide. 

• Forbedrer rottesikringen af kloaksystemet. 

• Søer, åer og vandmiljøet i øvrigt får bedre vilkår ved en frakobling af regnvand fra 

kloaksystemet. 

• Dokumentation af den enkelte grundejers kloaksystem på et USB-stik ligesom Gribskov 

kommune modtager en kopi heraf. 

• Det er erfaringen, at ca. hver 4. ejendom har skader på kloaksystemet, som – hvis 

husforsikringen er i orden – bliver dækket. 

• Vi tilstræber, at projektet ikke medfører udgifter for den enkelte grundejer. 



 

Frakoblingen gennemføres som et fælles projekt, det vil sige, at tilbagebetalingen fra GribVand 

Spildevand A/S for en del af tilslutningsbidraget for de enkelte ejendomme indgår i en fælles pulje, i 

regi af grundejerforeningen Granly, til betaling for projektets gennemførsel. 

Projektgruppen og bestyrelsen anbefaler, at vi tager imod dette tilbud. Spørgsmål vil naturligvis blive 

besvaret på ovenstående møde, hvor også GribVand Spildevand A/S vil være repræsenteret. 

For de grundejere som ikke har mulighed for at deltage kan vedlagte fuldmagt anvendes. Den kan 

lægges i postkassen hos Henrik Heimbürger, Storskoven nr. 3. 

Fuldmagter vil også kunne afleveres i forbindelse med ovenstående informationsmøde. 

 

Annisse Nord, den 3. oktober 2017 

 

På vegne af bestyrelsen for Granly 

 

Projektgruppen for regnvandsseparering: 

 

Henrik Heimbürger, Thorkild Jørgensen, Niels Andersen og Michael Herschend 


