
   
 

          
 
Mødereferat        
Kundeforum 
 
Gribvand - Græsted 9. maj 2014 
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I. Dagsorden 
 
 

1. Orientering om problematikken vedrørende uvedkommende vand: 
o Problemets omfang og hvad der er sket hidtil 
o Orientering om GVS’ konkrete planer for de kommende år 
o Opgave og udgiftsfordelingen mellem GVS og Gribskov Kommune 
o Evt. påvirkning af taksterne. 

 

2. Bufferområder langs vandløb  
 

3. Takstudviklingen de kommende 3-5 år set i lyset af  
o GVS’ planer om bygning af nyt renseanlæg og nedlægning af de 

eksisterende, og  
o de verserende skattesager.  

4. Status fra Borgermøde d. 7. maj på Græsted Kro, vedr. nyt renseanlæg 
5. Hjemmesiden - Kundeforum 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

Der blev på mødet under de forskellige punkter drøftet og vist en række slides. De er 
medsendt nærværende kortfattede referat. 
 
 

1. Orientering om problematikken vedrørende uvedkommende vand 
HH orienterede om uvedkommende vand . 

 

2. Bufferområder langs vandløb  
HH : der er ikke pt. potentielle projekter, hvor GV kan deltage.  Højbro Å og 
oplandene hertil blev nævnt som et potentielt projekt for Gribskov Kommune, men 
GV har ikke regnvandskloakerede oplande af betydning i disse områder. 

 



   
 
 
 
 

3. Takstudviklingen de kommende 3-5 år  
EL fremlagde et søjlediagram over takstudviklingen fra 2003 – 2014. Han efterlyste 
de lovede besparelser som følge af kommunesammenlægningen i 2007 og 
selskabsgørelsen af spildevandsområdet i 2010. 
 
HH nævnte at kloakforsyningerne i de to kommuner tidligere har haft et mere 
beskedent anlægsbudget. Bl.a. var det ikke lovgivningsmæssigt muligt for 
kommunerne op til kommunesammenlægningen i 2007 at genlåne til 
forsyningsvirksomhedernes aktiviteter. Derfor blev anlægsaktiviteterne i denne 
periode finansieret indenfor takstgrundlaget. Dette medvirkede til et efterslæb på 
anlægsområdet.( Derudover kan det nævnes, at det målte vandforbrug i perioden er 
faldet fra ca. 2 mio. m3 til 1,78 mio. m3. Et fald på som ikke modsvares af et 
tilsvarende fald i forsyningens udgifter, som for hovedpartens vedkommende er 
faste og uafhængige af et udsving i den afregnede vandmængde af denne størrelse. ) 
 
MT orienterede om de forskellige faktorer som har indflydelse på takstudviklingen, 
herunder effektivisering, prisloft og politisk stillingtagen. 

 
 

4. Status fra Borgermøde d. 7. maj på Græsted Kro, vedr. nyt renseanlæg 
MT orienterede om borgermødet. Der var mange spørgsmål på mødet og flere 
forslag til placeringer for det nye centrale renseanlæg (se medsendte pdf). Der blev 
stillet flere spørgsmål til GV, bl.a. om beslutningsgrundlaget som ligger til grund for 
anlæg af et nyt centralt renseanlæg med tilhørende afskærende ledninger fra de 
renseanlæg som er planlagt nedlagt. Det er et komplekst beslutningsgrundlag, og 
det blev derfor aftalt, at GV orienterer om det på GV’s hjemmeside og her 
fremlægger de relevante dokumenter. 

 
 

5. Hjemmesiden – Kundeforum 
MT orienterede om nyt layout på GV,s hjemmeside. Referater fra Kundeforums 
møder bliver fremover mulige at se på hjemmesiden. 
 
MT modtog opdaterede oplysninger, der vil fremgå af hjemmesiden. 

 
 

6. Eventuelt 
 
EL oplyste at der var blandede erfaringer med Gribvands vagttelefon, og nævnte 
hændelser fra Sandet efter et tordenvejr den 2. april. Ramte borgere har fået besked 
på, at de selv kan genstarte huspumpestationerne. MT lovede at GV følger op på 
denne praksis. 

 

7. Næste møde 
Fredag den 15. august 2014 kl. 10:00 på Gribvand på Holtvej. 

   

 

 


