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1. Udtræde for regnvand i fælleskloakerede områder. 
 
HH orienterede om mulighederne for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i.h.t. 
spildevandsplanen for Gribskov Kommune.  

Betalingsvedtægtsloven fastsætter, at kloakforsyningen skal holdes økonomisk skadesløs 

ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Størrelsen af beløbet der tilbagebetales fremgår af 

takstbladet til betalingsvedtægten og kan variere fra område til område.  

Gribvand Spildevands muligheder for at blive holdt skadesløs afhænger af, om 
kompenserende besparelser på anlægsprojekter modsvarer en evt. tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag. 

Det er uhyre sjældent at udtræden af enkeltstående ejendomme giver målbare 
besparelser. Men, hvis en større samling ejendomme i et område alle udtræder, kan der 
være store besparelser for kloakforsyningen. Det er bl.a. situationen for Arresø-
oplandene ved den vestlige tilløbsledning til Helsinge renseanlæg. Her er 
grundejerforeningen Bakkelandet udtrådt kloakforsyningen for regnvand med samtlige 
50 ejendomme.  



   
 

 

2. Ny bekendtgørelse. Folketinget vedtog i slutningen af januar 2015 lov om 
økonomisk hjælp til grundejere, der omfattes af påbud om forbedret rensning eller 
påbud om tilslutning til offentlig kloak. 
 

MT orienterede om den nye bekendtgørelse. Der er endnu ikke kommet en vejledning til 
bekendtgørelsen, men MT har bestilt et notat hos Horten. Ligeledes følges der op på, 
hvad Danva har på bedding i den forbindelse. 
EL nævnte, at der var mulighed for at indregne et risikotillæg, således at den nye ordning 
kommer til at hvile i sig selv. 
Punktet tages op på næste møde. 

 
3. Grønt regnskab 2014 – tilgængeligt på Gribvands hjemmeside. 
 

Se vedhæftede præsentation 
 

4. Nyhedsbrev 
 
MT orienterede om nyhedsbrevet som kan ses på Gribvands Hjemmeside. 
  

5. Opfølgning på mødet fredag den 29. vedr. kloakering af dele af Rågeleje.  
 

HH orienterede om mødet den 29. januar 2015, hvor en følge- og kontaktgruppe blev 
etableret. Referat fra mødet kan snart ses på Gribvands Hjemmeside. Det videre forløb 
afventer pt. byrådets endelige godkendelse af spildevandstillæg 4 og 5. EL mindede om 
de gode erfaringer fra kloakeringen af Sandet, der bl.a. skyldes den gode kommunikation 
og afholdelsen af et fælles møde for alle involverede grundejere, og understregede at 
grundig information om økonomiske støttemuligheder er af afgørende betydning. 

 

 

6. Orientering vedrørende det nye rensningsanlæg. 
 

MT orienterede om status for etablering af nyt centralt renseanlæg. Plan og Miljø 
Udvalget vedtog den 12. januar 2015 at udvide analyseområdet til at omfatte en 
placering "Øst for Græsted" i området ved det eksisterende renseanlæg, og en placering 
"Syd for Gilleleje" i området syd for Stæremosen. 
Punktet tages op på næste møde. 

 

7. Eventuelt 
 
MT orienterede om den igangsatte analyse til vurdering af potentialer ved samarbejde 
mellem forsyninger i Nordsjælland. Forsyningerne i Helsingør, Gribskov, Halsnæs, 
Frederikssund, Hillerød og Fredensborg var initiativtagere til analysen. Siden er der flere 
forsyninger som har vist interesse i at være med. Analysen forventes færdig i 4. kvartal. 
Punktet tages op på næste møde. 

 

 
8. Næste møde 

Fredag den 8. maj 2015 kl. 10:00 på Gribvand I Græsted. 


