
Grundejerforeningen Granly 

Annisse Nord, 3200 Helsinge.     

Kære Beboer i GF Granly 

Status på Regnvands projektet i Granly er som følger. Vi er kommet igennem alle forundersøgelserne med tv insp, på 
nær et par stykker der ikke er lige til. (Tildækket brønde mv.) 

Efterfølgende har vi delt adresserne op i følgende 4 kategorier: 

• De adresser der var afkoblet inden vi startede projektet. 
• De adresser der kan laves inden for de afsatte midler. (Det beløb der bliver tilbagebetalt fra Gribvand 

Spildevand) 
• De adresser der ikke kan laves til prisen. Dvs hvis disse projekter skal gennemføres, vil der blive en 

egenbetaling fra ejeren af huset. Størrelsen af egenbetaling afhænger af hvor svær opgaven er, samt hvor 
meget overskud der bliver fra de første adresser der bliver udført. (Hvis adresser kan laves under det afsatte 
beløb, lægges evt overskud i en pulje der fordeles til de adresser med egenbetaling.) 

• Til sidst er der de adresser der ikke kan lade sig gøre. Dem med fladt tag, hvor nedløber sidder midt i huse, 
eller hvor pladsforholdene ikke er til at afkoble regnvandet korrekt. 

Det er VIGTIGT at fortælle at der ingen projekter der gennemføres uden accept fra beboeren, og at de ikke 
gennemføres for hver en pris. Det er frivilligt om man vil tage imod tilbuddet og derved være med. 
Vi er godt i gang med afkobling af regnvand, på de adresser hvor det kan lade sig gøre, inden for det tilbagebetalte 
beløb der kommer fra GribVand. Dvs der ingen egenbetaling vil være. Det er f.eks. de adresser hvor det kun er et eller 
to nedløb der skal afkobles, samt hvor pladsen til placering af en faskine er muligt. Det er en del afstandskrav vi skal 
overholde.  

Vi forventer at være færdige med dem i løbet af marts/april måned. 

Efterfølgende bliver alle de adresser med evt. egenbetaling kontaktet. Der skal der tages stilling til om vi skal gå 
videre med projektet eller ej. Som tidligere skrevet er det frivilligt at være med. Når vi har et samlet overblik over 
dem der vil være med, begynder udførslen af disse projekter. Vi forventer at skulle i gang med dem efter 
sommerferien 2019. 

Løbne vil dokumentationen for arbejdet/tv inspektion bliver udleveret. Flere af dem vil først blive udleveret sidst i 
hele projektet. 

 

Annisse Nord, den 28. februar 2019 

 

På vegne af bestyrelsen, 

 

Mona Herschend 

monaherschend@hotmail.com 

 

http://www.granly-gribskov.dk/


 

 

 

 

 

 

 


