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Medlemmers e-mail til bestyrelsen: 
 
Kære Niels, 
Først tak for dit svar tidligere om køreplanen for de ny fliser. Også tak for orienteringen på 
hjemmesiden, herunder din skitse, som er meget hjælpsom. Arbejdet begynder jo i morgen 24/9. 
Jeg har læst dine/jeres svar fra andre medlemmer - og har nu et spørgsmål om tilpasningen for at 
opfylde kravet om et fald på 2,5 cm pr. meter fliser ud imod rendestenen.  
I orienteringsbrevet af 4/9 "forudser PPbrolægning, at de fleste til pasninger når op på 1,5 meter efter 
ny fortovskant". 
  
Mit spørgsmål er: Hvor er den ny fortovskant? 
  
1) Er det fra de 5 ny fliserækker ( de 4 gamle + 1 ny ), eller  
2) fra de yderligere 4 ny fliserækker op mod vores egne fliser i indkørslen, dvs. ialt 9 rækker fra 
asfalten ? 
Vi har indkørsel med egne parcelfliser: Holmegårdssten 7x14x21 cm. 
Med venlig hilsen 
 

 

Bestyrelsens svar: 
  

 

 

 

 
Hej XXXXXXXXXXXX. 
Ja, det er jo i og for sig et udmærket spørgsmål, du stiller. 
 
Det er jo ikke fortovskanten, som er afgørende, men derimod skellet, som jo er 75 cm fra det 
nuværende fortov, idet foreningen skal sørge for, at fortovet hælder ud imod rendestenen med 2,5% 
stigning, og parcelejeren skal sørge for, at vandet bliver på egen parcel. Alt dette iflg. Dansk Standard. 
 
Det kan jo nok være meget svært at styre i praksis med forskellig egen flisebelægning og fortov, som 
slutter henholdsvis, hvor det almindelige fortov ender, men også, hvor fortovsforlængelsen op imod 
parcellens indgangsfliser ender. 
 
Uden at gøre det til en officiel bemærkning, synes jeg, at man må få de to forhold til at passe sammen, 
som det nu kan være bedst for den enkeltes parcel. Der er nemlig meget stor forskel fra parcel til 
parcel, om grunden hælder udad eller indad, og foreningen hverken vil eller skal forholde sig til, om 
Dansk Standard overholdes på de enkelte parceller. Jeg har desuden heller ingen viden, om 
standarden har tilbagevirkende kraft, eller om den kun gælder nye projekter, som vi f.eks. kender det 
fra isoleringsnormer af nye huse. 
 
Hvis I ønsker PP til at udføre arbejdet, må de tage sig af problemet. Hvis I selv vil udføre arbejdet, vil 
jeg foreslå, at I afventer, at PP har lagt fliserne. Så kan I derefter selv beregne, om I vil fortsætte 
flisestigningen, indtil jeres egen parcel begynder, eller om I vil lade fliserne flade ud fra den kant, PP 
efterlader. Det eneste, I ikke må, er at begynde at omlægge de fliser, som PP har lagt. Som tidligere 
nævnt, vil foreningen sørge for, at der udlægges sand og grus, som man frit kan tage af til arbejdet. 
 
Som sagt er ovennævnte blot nogle tanker, jeg gør mig, og ikke nogen anbefaling, idet jeg ikke ønsker 
at opfordre til at bryde nogen form for lovgivning. 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen 
Niels Schjødt-Hansen 
Formand 
 
 
 


