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Dagsorden 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Status kloakering R/U 

Anlægsprojekter 2016 

Fraseparering i Arresø oplandene 

Indsats mod uvedkommende vand (herunder Holløse området) 

Kommunikationsaktiviteter 

Ny regulering - TOTEX 



Anlægsprojekter 2016 til orientering 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Kloakering af Rågeleje Udsholt 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Entreprenørkontrakt indgået

Myndighedsbehandling, gravetilladelser mv.

Igangsætning af anlægsarbejdet

Yderligere ejendomme der kloakeres med i projekt

Anlægsarbejde afsluttet

Aflevering og endeligt regnskab mv.

Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt sker 
som følge af byrådets beslutning. 
 
Beslutningen er begrundet i hensynet til 
vandmiljøet i de to søer, Åkandesøen og 
Tuemosen. 
 
Antallet af ejendomme der kloakeres er lidt 
usikkert, fordi der er en del ejendomme der 
ønsker at blive omfattet af kloakeringen, som 
ikke p.t. er omfattet af kommunens 
spildevandsplan.  
 
Der ses positivt på kloakering af disse 
ejendomme, forudsat at det kan ske inden 
for rimelige økonomiske rammer. Projektet 
forventes afsluttet til efteråret 2016. 

Budget 2016: 2,0 mio. kr.  

(4 mio. kr. betalt i 2015) 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Ny trykledning Tisvilde 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Projektforslag og designgrundlag

Myndighedsbehandling

Udbudsmateriale udarbejdet

Udbud og licitation, kontrakt

Anlægsarbejde afsluttet

Aflevering og endeligt regnskab mv.

På grund af at kloakledningen fra 
parkeringspladsen til Tisvilde Renseanlæg dels 
er ved at være slidt op og dels er begyndt at 
have for ringe kapacitet, i forhold til den øgede 
aktivitet om sommeren i Tisvilde, etableres ny 
kloakledning fra parkeringspladsen til 
renseanlægget.  

Ledningen anlægges langs plantagen, for at 
undgå at skulle anlægge en ny ledning i 
Tisvilde Hovedgade med de udfordringer for 
trafikken, som det ville medføre. 

 

Plantagen 

Budget 2016: 7,0 mio. kr. 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Restrukturering af spildevandsrensningen 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Myndighedsbehandling VVM mv.

Lokalitet for slammineraliseringsanlæg fastlægges

Belastningsanalyser og mulige kapacitet af anlæg fastlagt

Tillæg til spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplan endeligt godkendt

Meddelelse af udledningstilladelser Udsholt og Gilleleje

Udbud af nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg

Udbud af optimering af renseanlæg

Kan ikke ske før udledningstilladelse til Gilleleje er meddelt

Kan ikke ske før udledningstilladelse til Udsholt og Gilleleje er meddelt

Tidsplan under forudsætning om at VVM ikke er aktuelt 

Gribvand Spildevand har siden november 2015 været i 
løbende dialog med Gribskov Kommune ang. 
myndighedsbehandlingen for nyt 
slammineraliseringsanlæg og centralisering af 
spildevandsrensningen. 

Hvis Gribskov Kommune melder tilbage på Gribvand 
Spildevands supplerende oplysninger og oplyser, at 
VVM kan undgås, burde det være muligt, at 
gennemføre myndighedsbehandlingen i 2016. Bliver 
dette udfaldet af kommunens vurderinger, kan 
centraliseringen påbegyndes primo 2017 og være 
gennemført inden udgangen af 2019. 

I forhold til slambehandlingsanlægget, er det kritisk 
at få placeringen lagt fast og få påbegyndt 
myndighedsbehandlingen, da netop 
slambehandlingen udgør en væsentlig del af 
driftsbesparelserne ved selskabets samlede strategi 
for spildevandsbehandlingen. 

Gribvand Spildevand har siden november 2015 været 
i løbende dialog med Gribskov Kommune ang. myndig-
hedsbehandlingen for nyt slammineraliseringsanlæg  
og centralisering af spildevandsrensningen. 

Hvis Gribskov Kommune vurderer, at VVM kan undgås, 
burde det være muligt, at gennemføre myndigheds-
behandlingen i 2016.  
 
Bliver dette udfaldet af kommunens vurderinger, kan 
centraliseringen påbegyndes primo 2017 og være 
gennemført inden udgangen af 2019. 
 
I forhold til slambehandlingsanlægget, er det kritisk at 
få placeringen lagt fast og få påbegyndt myndigheds-
behandlingen, da netop slambehandlingen udgør en 
væsentlig del af driftsbesparelserne ved selskabets 
samlede strategi for spildevandsbehandlingen. 

Budget 2016: 10,1 mio. kr. 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Uvedkommende vand 

Gribvand Spildevand har siden november 2015 været i 
løbende dialog med Gribskov Kommune ang. 
myndighedsbehandlingen for nyt 
slammineraliseringsanlæg og centralisering af 
spildevandsrensningen. 

Hvis Gribskov Kommune melder tilbage på Gribvand 
Spildevands supplerende oplysninger og oplyser, at 
VVM kan undgås, burde det være muligt, at 
gennemføre myndighedsbehandlingen i 2016. Bliver 
dette udfaldet af kommunens vurderinger, kan 
centraliseringen påbegyndes primo 2017 og være 
gennemført inden udgangen af 2019. 

I forhold til slambehandlingsanlægget, er det kritisk 
at få placeringen lagt fast og få påbegyndt 
myndighedsbehandlingen, da netop 
slambehandlingen udgør en væsentlig del af 
driftsbesparelserne ved selskabets samlede strategi 
for spildevandsbehandlingen. 

Uvedkommende vand er vand der siver ind i 
kloakkerne via utætheder og vand der afstrømmer til 
kloakken via fejlkoblede veje og tagflader i oplande 
der ikke er kloakeret for regnvand. 

Gribvand Spildevand har indtil nu koncentreret 
undersøgelserne i Dronningmølle, Udsholt, Smidstrup, 
Tisvilde og Stokkebro, hvor de uvedkommende 
vandmængder er størst. 

Græsted, Vejby, Helsinge og Gilleleje inddrages i 
foråret 2016. 

For Esrum og Esbønderup er der dog allerede 
iværksat undersøgelser. Esrum og Esbønderup er en 
del af oplandet til Græsted Renseanlæg. 

På grund af visse problemer med måleudstyr leveret 
af Grundfos, overgår målingerne i pumpestationerne 
til en midlertidig metode der vil levere brugbare 
resultater, men knap så "finmaskede" som dem der 
på sigt skal anvendes, når Grundfos´ udstyr bringes 

til at fungere efter hensigten. 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Udpegning af 10 mest belastede oplande, SSTDU

Handleplaner for 10 mest belastede oplande SSTDU

Udbedring af 10 mest belastede oplande STDU i gang

10 mest belastede oplande SSTDU færdigrenoveret

Udpegning af 10 mest belastede oplande, SSTDU

Handleplaner for 10 mest belastede oplande SSTDU

Udbedring af 10 mest belastede oplande STDU i gang

10 mest belastede oplande SSTDU færdigrenoveret

Indsivning

Fejlkoblede arealer skal indgå sideløbende med indsivningsindsatsen straks data under regn er tilvejebragt

Dronningmølle 

- nu udbedret 

Budget 2016: 5,0 mio. kr. 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Uvedkommende vand Esrum og Esbønderup 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Udpegning af mest belastede oplande, EE

Handleplaner for mest belastede oplande EE

Udbedring af mest belastede oplande EE igang

Mest belastede oplande EE færdigrenoveret

Udpegning af mest belastede oplande, EE

Handleplaner for mest belastede oplande EE

Udbedring af mest belastede oplande EE igang

Mest belastede oplande EE færdigrenoveret

Indsivning

Fejlkoblede arealer skal indgå sideløbende med indsivningsindsatsen straks data under regn er tilvejebragt

Særligt Esrum og Esbønderup er belastet af 
uvedkommende vand i forhold til vandforbruget og 
oplandenes størrelse. 
 
Målinger indikerer, at der alene i Esrum indsiver op mod 
100.000 m³/år.  
 
Målet for projektet i 2016 er at få strømpeforet de 
utætte ledninger og at indsivningen reduceres med 
75%. 
 
Projektet er et led i "Uvedkommende Vand"-projektet. 

Budget 2016:  

Med i budget vedr. uvedkommende vand 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Frakobling af tagflader og vejarealer i Gl. Annisse og Bakkelandet 

Grundejerforeningerne i de to byer ønsker at 
bidrage til en mere bæredygtig afledning af 
regnvand.  
 
Omkring halvdelen af tagfladerne i Bakkelandet 
blev i 2015 frakoblet kloakken og vandet bliver i 
stedet ført til private nedsivningsanlæg.  
 
Herved sparer Gribvand Spildevand A/S at etablere 
dyre bassiner og der spares el til pumpning og 
rensning af regnvandet.  
 
I 2016 følger resten af Bakkelandet og Gl. Annisse 
op med tilsvarende projekter. Gribvand under-
støtter initiativerne ved at tilbagebetale tilslut-
ningsbidrag til ejendommene og forestå separering 
af vejvandet, således at bebyggelserne kommer til 
at overgå fra fælleskloak til separatkloak med 
nedsivning af tagvand og lokal udledning af 
vejvand. 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Frivillig aftale mellem grundejere på plads

Myndighedsbehandling, nedsivningstilladelser

Aftale med GVS om udtræddelse, tilbagebetaling fastsat

Etablering af nedsivningsanlæg

GVS udbetaler tilslutningsbidrag

Sagen afsluttes, spildevandsplanen opdateres

Gl. Annisse Bakkelandet 

Budget 2016: 3,5 mio. kr. 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Nedlægning af åbent spildevandsbassin ved Idrætsvej 

Bassinet ved Idrætsvej er et åbent spildevands-
bassin og nedlægges som led i strategien om at 
få alle åbne spildevandsbassiner i beboede 
områder fjernet.  
 
Vandet, der i dag magasineres i bassinet under 
regn, føres til tunellen fra Lærkevej til VP-Torvet 
med forbindelse til Helsinge Renseanlæg.  
 
Projektet afsluttes i slutningen af 2016 og 
indebærer desuden etablering af en ny spilde-
vandsledning fra Idrætsvej til Lærkevej, som 
også vil medvirke til at nogle ejendomme langs 
ledningen, får forbedret afvandingsforholdene. 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Projektforslag og designgrundlag

Myndighedsbehandling

Udbudsmateriale udarbejdet

Udbud og licitation, kontrakt

Anlægsarbejde afsluttet

Aflevering og endeligt regnskab mv.

Budget 2016: 7,0 mio. kr. 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Renovering af lukkede bassiner 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Forundersøgelser

Myndighedsbehandling, sikkerhed

Udbudsmateriale udarbejdet (renovering adgansgforhold)

Udbud og licitation, kontrakt (renovering adgangsforhold)

Anlægsarbejde afsluttet (renovering adgangsforhold)

Plan for oprensning udarbejdet

Indgået aftale med entreprenør om oprensning i 2017

Aflevering og endeligt regnskab mv.

De lukkede bassiner for spildevand har de seneste 
20 år passet sig selv og fungeret efter hensigten – 
at magasinere regnvand og spildevand under regn. 
 
I de 20 år er der ophobet en vis mængde slam i 
bunden af bassinerne og udstyret til renholdelse af 
bassinerne under regn, trænger til eftersyn. 
 
Derudover ønskes funktionen af bassinerne 
forbedret, så der ikke ophobes slam i dem og så 
man bedre kan kontrollere udstyrets tilstand og 
funktion. 
 
Bassinerne skal derfor undergå en opdatering af 
adgangsforholdene og sikkerheden, hvor kravene 
de seneste 20 år er blevet skærpet. 
 
Bassinerne renoveres mht. adgangsforhold i 2016, 
tømmes for slam i 2017 og udstyret (pumper mv.) 
renoveres da i 2018. 

Budget 2016: 3,0 mio. kr. 
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Væsentlige anlægsprojekter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Renovering af pumpestationer 

Renoveringen af pumpestationer blev påbegyndt i 
2011 og afsluttes i 2016/2017 hvor der da holdes 
en pause i renoveringen.  
 
På det tidspunkt vil der være renoveret ca. 70 
pumpestationer med fokus på at forbedre 
arbejdsmiljøet, adgangsforholdene, sikkerheden, 
driftseffektiviteten (forbrug af el) og styring og 
overvågning. 
 
Fra 2020/2021 tages fat på at renovere yderligere 
ca. 10 pumpestationer, men disse må vente til 
restruktureringen af spildevandsrensningen er 
gennemført. 
 
Når de ca. 10 pumpestationer er renoveret, er det 
forventningen at der først fra 2030 igen skal 
renoveres pumpestationer, bortset fra mindre 
vedligeholdelsesarbejder som der altid er behov 
for. 
 
 

Projektdel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Projektforslag og designgrundlag

Myndighedsbehandling

Udbudsmateriale udarbejdet

Udbud og licitation, kontrakt

Anlægsarbejde afsluttet

Aflevering og endeligt regnskab mv.

Annisse pumpestation 

Budget 2016: 2,6 mio. kr. 

(En del af budgettet afholdt i 2015) 
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Kommunikationsaktiviteter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Kommunikationstiltag 

(nyhedsbrev): 

 

Nyhedsbrev, hvor takster 2016 er 

emnet er udsendt 
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Kommunikationsaktiviteter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Kommunikationstiltag (undervisningsmateriale): 

 

 

Undervisningsmateriale er udarbejdet 

Materialet henvender sig til lidt større skolebørn 



15 

Kommunikationsaktiviteter 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Kommunikationstiltag (Magasinet Fremtidens Feriehus Gribskov og 

Helsingør): 

 

Artikel med fokus på sommerhuse og gode råd. 

Møde med Dansommer og Novosol 
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Grønt regnskab 

29-03-2016 Kundeforummøde 

 

Offentliggjort på hjemmesiden ultimo januar. 
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Ny reguleringsmodel 

 

29-03-2016 Kundeforummøde 

Jf. afsnit 2.1 forventes der i prisloft 2017 at kunne anvendes omkring 60 

mio.kr. til investeringsudgifter, herunder afdrag på gæld, hvilket virker realistisk 

i forhold til nuværende investeringsniveau. Selskabet vil med andre ord kunne 

gennemføre den planlagte restrukturering baseret på den viden vi har i dag. 

Renter skal medtages 

2013, 2014 og 2015 reguleringsregnskaber 

Med udgangspunkt i de tidligere beskrevne skatteprognoser estimeres 

Gribvand Spildevand til ikke at skulle betale skat i de kommende år. Gribvand 

Spildevand afventer de sager, der er til behandling. 


