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Gribskov Landligger <gribskovlandligger@gmail.com>

SV: Vandproblemer igen igen
3 meddelelser
Dennis Wolter Petersen <dpete@gribskov.dk>
3. marts 2020 kl. 15.12
Til: "steen_nonbo@hotmail.com" <steen_nonbo@hotmail.com>
Cc: Inger Tommerup Fogh <itfog@gribskov.dk>, "gribskovlandligger@gmail.com" <gribskovlandligger@gmail.com>
Hej Steen Nonbo

Du har den 17. februar fremsendt en mail til kommunen hvor du anmoder kommunen om, at sørger for at bringe et
vandløb/dræn i orden.
Vi har talt sammen 2 gange i forrige uge hvor du oplyste om samme problem med manglende vedligeholdelse af
vandløb/dræn mv.
Du har efterfølgende haft en mailkorrespondance med Gribskov landligger Forbund, hvor jeres mailkorrespondance –
uden et egentligt spørgsmål - er sendt i kopi til Gribvand, Gribskov Kommune samt Gribskov kommunes Tekniske
Direktør Niels Tørslev.

Jeg svarer samlet på dine forskellige henvendelse, da jeg opfatter at henvendelserne handler om det samme.

Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til, at sørge for at vandløbslovens regler overholdes.
Kommunen har tilsynspligt og er ansvarlig for de kommunale vedligeholdte vandløb jf. vandløbsregulativerne.
Kommunen har ikke tilsynspligt på private vandløb, men er myndighed i private vandløbssager.

Kommunens praksis ved henvendelser om manglende vedligeholdelse af vandløb og dræn mv. er følgende.

Man skal have ny dokumentation for, at man har vedligeholdt sin egen del af vandløbet/drænet, før man mener
at andre skal gøre noget.
Man skal selv forsøge, at løse problemet ved, at kontakte naboen eller nabogrundejerforeningen.
Man kan forsøge at gå langs vandløbet eller kigge i brønde på rørstrækninger for at lokalisere et evt. problem.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at lokalisere et evt. problem eller, at ens henvendelser ikke bliver besvaret eller
besvaret uden at problemet bliver løst, kan man sende sagen til kommunen med de oplysninger man har og en
beskrivelse af hvad man har forsøgt. Kommunen kan i mangel af oplysninger kræve, at de respektive parter
indkommer med flere relevante oplysninger til brug i sagen.

Jeg kan oplyse, at der generelt over hele kommunen er store vandproblemer og mange steder skyldes det at
afvandingssystemet er fyldt op og ikke kan lede vandet hurtigere væk. Det private afvandingssystem som du
hentyder til ledes til det kommunale rørlagte vandløb sideløbet til Orebjergrenden. Sideløbet har de sidste måneder
været stort set fyldt op. Jeg har dog ved mine besigtigelser konstateret, at det af dig omtalte afvandingssystem, som
slutter i åben grøft ved indløb til det rørlagte sideløb, har været skiftevis tilstoppet og i orden. Det tyder på at sideløbet
alligevel – i hvert fald i nogle situationer - har plads til vandet fra det private vandløb.

Vh Dennis Petersen
Gribskov Kommune
https://mail.google.com/mail/u/5?ik=32e3e476f3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1660152455011198745&simpl=msg-f%3A16601524…
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Fra: Steen Nonbo Soerensen <steen_nonbo@hotmail.com>
Sendt: 17. februar 2020 11:29
Til: TMS <tms@gribskov.dk>
Emne: Vandproblemer igen igen

Jeg har ved flere lejligheder belemret Jer med problemer med vandafledningen her i vores område (Boels-Ager m.v.)
og nordpå, hvor regnvandet skulle løbe gennem rør m.v. til Orebjerg Rende og ud i Kattegat.
Vi har ved flere lejligheder fået ordnet rørerne inden for vor Grundejerforenings område.
Men det hjælper jo ikke meget, når en evt. prop sidder nord for vort område.
Jeg forstår, at Kloakservice, efter de voldsomme regnmængder i efteråret, foretog rensning af vandafledningen nord
for os, hvilket tilsyneladende hjalp.
Men rørerne bliver jo alligevel stoppet med blade, grene m.v.
Nu er den gal igen. Det har jo også regnet ”lidt” igennem lang tid.
En af foreningens medlemmer har konstateret, at der tilsyneladende er en prop omkring Ryheden, som ikke er i vores
grundejerforenings område.
Jeg skal derfor anmode kommunen om, enten selv tage affære, eller få den respektive grundejerforening/grundejer til
at bringe vandløbet i orden, så der kommer flow igen.
Manglende vedligeholdelse af vandafledningen påvirker mange grundejere. Måske mere end der, hvor miseren er.
Med venlig hilsen

Steen Nonbo
Boels-Ager 15, Udsholt.
Formand for Boelsmosegaard Grundejerforening.
Tlf. 41231004

Sendt fra Mail til Windows 10

Gribskov Landligger <gribskovlandligger@gmail.com>
3. marts 2020 kl. 17.25
Til: "Gribskov Landligger Forbund Cvr. nr. 35760369" <annelone@privat.dk>, Søren Hansen Næstformand
<sh@daruma.dk>, Følgegruppen Nordkystens Fremtid <bald1940@gmail.com>, Kirsten Eva Jessen Bestyrelsesmedlem
<formand@godhavngrundejerforening.dk>, Bent Guldborg Kasserer <bent_guldborg@post.tele.dk>, Inge-Lise Knuthsen
Bestyrelsesmedlem <ik@2q.dk>, "Torben W. Jensen Suppleant" <torbenwjensen@privat.dk>
Hej Alle,
Hvad kan vi gøre mere her, mon?
Forslag modtages.
https://mail.google.com/mail/u/5?ik=32e3e476f3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1660152455011198745&simpl=msg-f%3A16601524…
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Mange hilsner
Kjell
[Citeret tekst er skjult]

formand@godhavngrundejerforening.dk <formand@godhavngrundejerforening.dk>
4. marts 2020 kl. 10.31
Til: Gribskov Landligger <gribskovlandligger@gmail.com>
Cc: "Gribskov Landligger Forbund Cvr. nr. 35760369" <annelone@privat.dk>, Søren Hansen Næstformand
<sh@daruma.dk>, Følgegruppen Nordkystens Fremtid <bald1940@gmail.com>, Bent Guldborg Kasserer
<bent_guldborg@post.tele.dk>, Inge-Lise Knuthsen Bestyrelsesmedlem <ik@2q.dk>, "Torben W. Jensen Suppleant"
<torbenwjensen@privat.dk>

Hej alle
Det tror jeg ikke vi kan. Kommunens svar er jo klart.
I min grundejerforening har vi netop haft held til at få en grundejer til at rense sin del af en åben grøft. I vores
skriftlige henvendelse nævnte vi, bla. "bredejerens" ansvar iht. Vandløbsloven og at hvis ikke arbejdet var udført i
løbet af 1 mdr., ville vi være nødsaget til at kontakte kommune og bede dem udstede et påbud.
Grundejeren rensede grøften i løbet af få dage og fik samtidig kontakt med naboen, som er medlem af en anden
grundejerforening, og vedkommende ville gå videre til bestyrelsen i denne forening.
I foreningens MedlemsNyt skriver vi altid om bredejernes ansvar og vigtigheden at rense den åbne grøft.
mvh Kirsten
[Citeret tekst er skjult]
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