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REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØ-

RENDE MODTAGELSE AF SLAM FRA SLAMSU-

GERE MV. DEN 19. APRIL 2016 

 
Tirsdag den 19. april 2016 kl. 13-15 afholdt Gribvand Spildevand orienteringsmøde 
for nuværende og potentielle leverandører af slamsugerydelser til Gribvand Spilde-
vand.  
 
Bestyrelsesformand Jannich Petersen bød velkommen til mødet og understregede, at 
alle var velkomne til at stille spørgsmål undervejs i mødet.  
 
Herefter blev vedlagte præsentation gennemgået. 
 
Nedenfor følger en opsummering af de drøftelser på mødet, som ikke er beskrevet i 
præsentationen.  
 

 I forbindelse med drøftelser om snitfalder for tømningsordningen blev der 
præciseret, at såfremt der opstår en akut situation, hvor tømning af en 
bundfældningstank eller samletank straks er påkrævet, og den leverandør, 
der har indgået kontrakt om udførsel af den pågældende opgave (tømnings-
ordningen) ikke besvarer henvendelser fra den pågældende forbruger, så 
kan en anden entreprenør undtagelsesvist udføre opgaven.  

 Forbrugere med KSA-tømninger har mulighed for at vælge traditionel tøm-
ning i stedet for KSA-tømning. Gribvand Spildevand vil vurdere, om der er 
behov for en øget informationsindsats for at gøre forbrugerne opmærksom-
me på denne valgfrihed, forud for forbrugernes beslutning om valg af løs-
ning og/eller efterfølgende beslutning om at ændre løsning.  

 Forbrugerene er generelt tilfredse med KSA-ordningen og Gribvand Spilde-
vand har haft støt faldende antal henvendelser om polymer i forbindelse 
med KSA-tømninger eller andre forhold. 

 Hvis en entreprenør i forbindelse med arbejder på en privat kloak konstate-
rer, at kloakken er tilstoppet i del af kloakken, som tilhører Gribvand Spilde-
vand, skal entreprenøren tage kontakt til driftsleder Finn Tom Sørensen fra 
Gribvand Spildevand eller dennes stedfortræder. Finn Tom Søren-
sen/stedfortræderen vil herefter give accept til arbejdets udførelse. Kan 
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driftsleder eller dennes stedfortræder ikke træffes, udføres opgaven af en-
treprenøren. 

 Gribvand Spildevand vil i forbindelse med fremtidige udbud stille skærpede 
krav til, at forbrugerne forud for en tømning orienteres om tidspunktet for 
den kommende tømning. 

 I forbindelse med aflevering af sand, grus og slam til Helsinge Renseanlæg 
vil Gribvand Spildevand tilbyde en løsning, hvor registrering af de afleverede 
mængder kan ske via smartphone/ipad.  

 Gribvand Spildevand kan ikke give påbud om tømning af fedtudskillere, 
men ejeren kan eventuel have en forpligtelse hertil i sin miljøgodkendelse. 

 Gribvand Spildevand håndterer ikke fedt, og fedt må ikke blandes med øvrig 
spildevand, slam mv. Gribvand Spildevand vil arbejde på at etablere en sim-
pel ordning for afregning af fedt afleveret til andre renseanlæg. 

 Entreprenørerne udtrykte samlet et ønske om, at der i forbindelse med ar-
bejder udført hos forbrugerne, straks kan oplyses om prisen for det udførte 
arbejde. Det skyldes, at entreprenørerne udskriver faktura i umiddelbar til-
knytning til arbejdets udførelse. Gribvand Spildevand har noteret sig dette 
ønske, og vil søge at udarbejde en løsning, der kan tilgodese dette behov. 

 Om de fremtidige udbud af spuling af stikledninger til fast pris og spuling og 
rentræk af spildevandsledninger og regnvandsledninger efter regning blev 
det oplyst, at der vil blive stillet forskellige krav til materiel og certificeringer 
i de to udbud.  Entreprenører vil kunne byde på et af de to udbud eller begge 
udbud. Udbudsmateriale offentliggøres på Gribvand Spildevand hjemme-
side.  

 Entreprenørerne udtrykte et ønske om, at Gribvand Spildevand fremover fo-
retager en mere intensiv kontrol af, om entreprenørerne opfylder de krav, 
som Gribvand Spildevand stiller til entreprenørerne ved udbuddet. Grib-
vand Spildevand oplyste, at dette ønske vil blive efterkommet. 

 Entreprenørerne forslog endvidere, at reklamationer ikke (alene) bør tilgå 
den entreprenør, der har kontrakten. Gribvand Spildevand vender tilbage 
med en løsning, hvor Gribvand Spildevand (også) modtager de relevante re-
klamationer.  

 Det blev drøftet, om flowmålere eller vægte var den bedst egnede metode til 
beregning af de mængder, som entreprenørerne læsser af ved Helsinge Ren-
seanlæg. Gribvand Spildevand vil inddrage de forskellige synspunkter i for-
bindelse med tilrettelæggelse af den endelige løsning.  

 Det blev oplyst, at det kommende udbud af tømningsordningen eventuel vil 
blive foretaget i samarbejde med Gribvand Spildevands naboforsyninger. 
Der blev i den forbindelse drøftet fordele og ulemper ved et fælles udbud. 
Spørgsmålet afgøres til efteråret i forbindelse med udbuddet. 

 Gribvand Spildevand påtænker en kontraktperiode på 2 år med mulighed 
for forlængelse ved udbud af tømningsordninge. 

 Gribvand Spildevand tilkendegav, at der fremover vil ske annoncering af 
kommende kloakrenoveringer på Gribvand Spildevands hjemmeside. 

 Afslutningsvist blev forudsætningerne for beregning af vandafledningstak-
sten drøftet, og herunder betydningen af, at der er mange sommerhuse i for-
syningsområdet. 

 
 
Gribvand Spildevand takkede entreprenørerne for aktiv deltagelse i mødet, og det 
blev i den forbindelse drøftet, at et lignende møde formentlig vil blive afholdt i efter-
året 2016. 
 
Entreprenørerne blev tilbudt at oplyse deres navn og e-mail, hvorefter præsentation 
og referat fra mødet ville blive tilsendt.  


