Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød

44 20 80 00
www.novafos.dk
novafos@novafos.dk

Til Bestyrelsen og beboere i GF Langekær
Att. Formand for Bestyrelsen: Erik Rasmussen
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Detekteret mangler og ikke funktionel afløbsledning af regnvandsledning til regnvandsbrønde i forbindelse med vandledningsrenovering i Skorpionen.

Kære Erik Rasmussen og beboere i GF Langekær
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Jeg tillader mig at henvende mig til dig, da du står som formand for ejerforegningen i Langekær.
I forbindelse med vandledningsrenovering af Novafos’ hovedvandledning samt renovering af vand
stik til private matrikler, har vi nogle observationer vi vil gøre ejerforeningen og dens beboere
opmærksomme på. I 2022 er der 16 stk. vandstik som skal udskiftes samt den tilhørende
hovedvandledning. De 16 stik omhandler 16 matrikler. I de 16 stk. udgravningerne har vi
observeret væsentlige mangler, skader og ikke fuldt funktionelle nedløb af regnvand til
regnvandsbrønde. Udgravningernes placering er lokaliseret ud for de enkelte matriklers
hoveddør.

S20-2428
D22-272457

Der er flere steder konstateret væsentlige defekter på afløbsledningerne for afledning af regnvand
til brønd, defekterne er af en sådan grad at afløbssystemet ikke fungerer spildevandsteknisk
korrekt.
Hvad gøres der nu?
Novafos har på baggrund af ovenstående indhentet tilbud på udbedring af disse afløb i de
udgravninger hvor Novafos har detekteret ovenstående problem. Tilbuddet vil dække
omkostninger for udbedring af den enkelte matrikelejer til afløbledning fra brønd ved hoveddør og
udskiftning af ca. 1 meter afløbsledning eller svarende til udgravningens størrelse hvor problemer
er detekteret. Dvs. at der efter endt udførelse stadig vil være noget afløbsledning fra
regnvandsledning til brønd som ikke er udskiftet, da Novafos kun har lavet begrænset udgravning
for udskiftning af vandledning og at større dele af afløbsledningen ikke er til at se visuelt må det
forventes at resten af afløbsledningen er af samme karakter som beskrevet ovenfor.
Tilbudspris er specifik for hver enkelt matrikel og indhentet tilbud er vedlagt. Der skal regnes med
en omkostning til den enkelte matrikelejer i størrelsesordnen ca. kr. 6.000-7.000,- inkl. moms.
Ønsker du som grundejer at gøre brug af indhentet tilbud, skal du kontakte Egedalgruppen
(Kloakmester) tlf. nr. 70 200 844 direkte og referere til denne skrivelse.
Ønsker den enkelte matrikelejer ikke udbedring jf. ovenstående, stiller Novafos krav om at
udbedringen er sker hurtigt muligt og senest inden medio september efter modtagelse af dette
brev, hvorefter udgravningerne vil blive lukket.
Hvad sker der fremadrettet når Vægten og andre dele af GF i Langekær skal have
renoveret hovedvandledning og vandstik?

’

Det kan ikke siges med sikkerhed, men vi Novafos er overbevist om at tidligere nævnte problem
også vil være en realitet for de andre veje i GF Langekær, hvorfor ovenstående også kan blive
aktuelt.
Uanset valg af løsning gør vi opmærksom på at, Novafos ikke kan belastes økonomisk i
forbindelse med ovenstående.
Udklip hentet fra deklaration:
https://www.skorpionen73.dk/?page_id=375
Reference: GFL-DEKLARATION 11. Lendninger og tagrender – C. Tagvandkloak og tagrender.

C. Tagvandkloak og tagrender: De på de enkelte parceller nedlagte tagvandskloakledninger samt tagrender på hvert hus med nedløb tilhører den enkelte
parcelejer. Hvor sådanne måtte være fælles for flere huse, skal de enkelte grundejere tåle de med afløbets vedligeholdelse og reparation forbundne
ulemper og dele udgifterne ligeligt herefter. Grundejerforeningen og eventuelt sognerådet, jfr. ovenfor, er til enhver tid berettiget til at foretage kontrol
vedrørende ejernes opfyldelse af denne pligt og til, såfremt pålæg desangående ikke efterkommes, da for ejernes regning og risiko at lade arbejdet udføre.

Jeg har nedenfor indsat nogle billeder til belysning af problemstillingen.
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Venlig hilsen
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