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 Dagsorden 
 

1. Hvad karakteriserer grundejerforeninger mm. 

 Hvad karakteriserer den grundejerforening, som du repræsenterer? 

 Er der primært tale om helårshuse eller sommerhuse, og i givet fald 
sidstnævnte, hvordan bebos sommerhusene generelt (et par uger om 
sommeren, hver weekend eller oftere?), er der tale om ældre eller yngre 
beboere, er der mange hjemmeboende børn, har nogle hus/lejlighed 
ved siden af? 

 Har grundejerne haft deres hus i mange eller få år? 

 Hvilke emner diskuterer i primært i foreningen, når det gælder spildevand? 

 Hvor henter grundejerforeningen primært deres viden? 

 Hvad vil I som forening gerne kommunikere i forhold til spildevand, og kan 
vi hjælpe jer ved evt. ved at skrive oplæg til jeres medlemsblad eller 
lign.? 

2. Status kloakering af landsbyer og det åbne land med speciel fokus på  
området  Rågeleje/Udsholt – hvad er der sket siden sidst. 

3. Nyt renseanlæg – orientering om status og det videre forløb. 
4. Status for GIS 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 
 
 
 

1. Hvad karakteriserer grundejerforeninger mm. 
 
EL oplyste, at kundeforums medlemmer ikke repræsenterede enkelte 
grundejerforeninger, men de tre paraplyorganisationer for grundejerforeningerne i 
Gribskov Kommune. Han selv repræsenterede (sammen med Torkil Lund) 



   
Landliggersammenslutningen, der er paraplyorganisation for ca. 3.500 
sommerhusgrundejere i den tidligere Helsinge Kommune. BN repræsenterede ca. 4.500 
sommerhusgrundejere i den tidligere Græsted-Gilleleje kommune. BF repræsenterede 
helårsgrundejerne i kommunen, og ville gerne konsultere sin bestyrelse inden han 
besvarede de rejste spørgsmål. 

Generelt om interesser for kloakforsyning fra grundejere og grundejerforeninger kunne 
oplyses : 

 Der var ikke nogen generel interesse for spildevand og kloak blandt grundejerne. 

 Kloakforsyningen skal bare fungere til den lavest mulige takst - herunder hvad 
går pengene til. 

 Undtaget var kloakering af specifikke områder f.eks. Sandet og Rågeleje, samt 
etablering af nye anlæg.  

 Tømningsordningen har også haft mange grundejeres opmærksomhed. 

 Interesse for hændelser i forbindelse med monsterregn, dræn og 
uvedkommende vand. Det vil berøre en række grundejere når GVS’s jagt på 
uvedkommende vand i spildevandsnettet for alvor kommer i gang. Et emne som 
bliver taget op løbende i kundeforum, herunder kommunikation i forløbet. 

 Der er stor forskel på, hvordan de enkelte grundejerforeninger kommunikerer. 
Det er bl.a. baseret på mail, breve og borgermøder. Det er vigtigt at få kontakt 
med så mange som muligt i forbindelse med konkrete sager (ex. Kloakering af 
Sandet) 

 BF oplyste, at kommissoriet for Kundeforum mangler på Gribvands hjemmeside. 

 
2. Status kloakering af landsbyer og det åbne land med speciel fokus på 
området  Rågeleje/Udsholt – hvad er der sket siden sidst. 

TEK’s beslutning af 13. August 2014 blev gennemgået. 
  
 

3. Nyt renseanlæg – orientering om status og det videre forløb. 
GK afholder borgermøde den 27. August. Emnerne er primært : 

 Gennemgang af undersøgelserne  af mulige placeringer (Bl.a. med udgangspunkt 
i borgermødet den 7. maj) 

 Konklusion af undersøgelser, herunder egnet placering (-er). 

 Den videre proces med høringer i forbindelse med tillæg til spildevandstillæg, 
kommuneplan/lokalplan og VVM 

. 
 
 
 
 
 

 



   
4. Status for GIS 

JFS orienterede om den kommende proces med at få hele Gribvands datagrundlag 
opdateret og valideret. Det indebærer bl.a. hjemtagning af data. Processen vil minimum 
tage et par år, og vil derefter blive en integreret del af den løbende drift. 
Det gælder både det interne grundlag og det vindue som kunder/borgere kan se. 
Opgraderingen af vores data til valide data vil derefter effektivt kunne danne grundlag 
for værdiansættelser, LER, analyser, vedligeholdelser, driftsarbejder, oplysninger til 
borgerne, anlægsopgaver mm. 
  

5. Eventuelt 
En repræsentation fra GK I kundeforum blev diskuteret. Samtidig blev det vendt 
erhvervslivet/industri, landbrug, industri, lejere og og institutioner burde repræsenteres i 
kundeforum.    
 
BF oplyste, at kommissoriet for kundeforum mangler på Gribvands hjemmeside 

 
6. Næste møde 

Fredag den 14. November 2014 kl. 10:00 på Gribvand I Græsted. 
 
 
 
 
 
 
 


