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Aftale om afledning af vejvand fra Dyssevangen  
 
  
 
Denne aftale vedrører den private fællesvej Dyssevangen boligvej 2 og 3, beliggende på matr. nr. 10e, 
Farum By, ejet af Nordvangsparken Grundejerforening. Dyssevangen boligvej 2 og 3 er de sideveje til 
Dyssevangen, som ligger længst mod nordvest. De omtalte boligveje kaldes herefter Dyssevangen 
boligvej 2 og 3. 
 
Der indgås hermed aftale mellem Furesø Spildevand A/S og Nordvangsparken Grundejerforening, Farum 
om at vejvand fra de vejarealer som er vis på kortbilag, skal afledes på overfladen af Dyssevangens 
boligveje 2 og 3, til overfladen af den offentlige stamvej Dyssevangen. 
 
I forbindelse med at Nordvangsparken Grundejerforening istandsætter deres private fællesveje, betaler 
Furesø Spildevand A/S den del af istandsættelsen, som er nødvendig for at vejvandet kan afledes på 
overfladen af Dyssevangen boligvej 2 og 3, svarende til det en klimafremskrevet 10 årsregn uden at 
vandet samler sig i lunker eller oversvømmer de private ejendomme. 
  
Forsyningen forpligter sig til: 

1. at betale for opretning/etablering af kantsten i det omfang der er nødvendigt for, at der alle steder 
hvor vandet afledes på vejarealer i henhold til kortbilag er en kantstenslysning på minimum 10 
cm., 

 
2. at betale for opretning af fliser i de private indkørsler bag ved de kantsten, der skal hæves i 

henhold til kortbilag, 

 
3. at betale for fræsning af asfalt i henhold til kortbilag,  

 
4. at betale for sløjfning af vejbrøde og retablering af vejen omkring vejbrøndene i henhold til 

kortbilag, 

 
5. at betale for anlæg til transport og nedsivning af vejvandet, når det forlader grunderforenings 

private fællesveje, 

 
Nordvangsparken Grundejerforening forpligter sig til: 

6. at vedligeholde Dyssevangen boligvej 2 og 3 således, at vejvand svarende til en 
klimafremskrevet 10 årsregn fra de vejarealer, som er vis på kortbilag, til stadighed kan afledes 
på overfladen af Dyssevangen boligvej 2 og 3 til overfladen af den offentlige vej Dyssevangens 
stamvej, 
 

7. ikke at tilslutte vejvandet til kloaksystemet uden forsyningens tilladelse.  
 
For anlægsarbejder iht. pkt. 1 - 4 betaler Furesø Spildevand A/S kr. 459.888,- eks. moms, svarende til kr. 
574,860,- inkl. moms. 
Dette beløb er til fuld og endelig afregning, idet alle ekstraomkostninger er Furesø Spildevand A/S 
uvedkommende. 
 


