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Gribvand - Græsted 20. januar 2017 

 

Til stede: Søren Hansen (SH)– Grundejerforbundet 

 Peter Riis-Hansen (PRH)– Landliggersammenslutningen 

 Niels Lund (NL)- Landliggersammenslutningen 

 Bjarne Frølund (BF)- Grundejersammenslutningen  

 Kjell Nilsson (KNI)– Grundejerforbundet 

 Knud Nielsen (KN) - Grundejersammenslutningen 

 Mette Therkildsen (MT) – Gribvand 

 Jakob H. Hansen (JHH) - Cowi 

 Henning Holm (HH) ref. – Gribvand  

 

 Dagsorden 

1. Takster 2017 
2. Restrukturering – status 
3. Holløse – undersøgelse af fejlkoblinger 
4. Status kloakering Rågeleje-Udsholt 
5. MSRA bakterier 
6. Beredskabsplan 
7. Regler og bestemmelser, der gælder for forsynings brug af privat fælles veje til og fra 

renseanlæg, herunder regler og bestemmelser for betaling for vedligehold af disse 
fællesveje i forhold til belastning. 

8. Eventuelt 
9. Næste møde 

 

1) MT gennemgik den økonomiske ramme. Herunder takster for Gribvand Spildevand 

og tømningsordningen (som er vedtaget den 31. januar 2017 - se den udsendte præ-

sentation). 

 

 



   

MT orienterede om nyt udbud af tømningsordningen som gælder fra 1. januar 2017. 

Udbuddet er sket via Nordkøb. Nordkøb A/S er et fælles indkøbssamarbejde for 10 

Nordsjællandske forsyningsselskaber. Disse er Forsyning Helsingør, Forsyningen Alle-

rød Rudersdal, Fredensborg Forsyning, Frederikssund Forsyning, Furesø Egedal For-

syning, Gribvand, Halsnæs Forsyning, Hillerød Forsyning, Hørsholm Vand og Nord-

vand. Tilsammen dækkes mere end 500.000 indbyggere med en eller flere forsy-

ningsarter. 

 

2) JHH gennemgik status for restruktureringen. Der var bemærkninger til præsentatio-

nen vedr. badevandskvalitet. Den rettede del af præsentationen er vedhæftet. 

Myndighedsbehandlingen incl. høringsperioder af det nye slammineraliseringsanlæg 

ved Pårup er afsluttet i februar. Afhængigt af udfaldet kan arbejdet påbegyndes her-

efter.  

 

3) HH orienterede om undersøgelser i området. Nu er der sendt orienterende skrivelse 

ud til grundejere og grundejerforening om forestående undersøgelser af afløbsfor-

holdene på et afgrænset antal ejendomme (kopi af skrivelse vedhæftet). Undersø-

gelsen omfatter 35 ejendomme og pt. er 4 ejendomme fundet fejltilsluttet med 

regnvand. Undersøgelsen fortsætter i nyt område. 

 

4) HH orienterede om den etape 2 i kloakeringen, som bl.a. omfatter det meste af 

grundejerforeningen Tuemosen. GV har sendt skrivelser ud for at få klarlagt hvilke 

ejendomme der ønsker kloakering. Der var enighed om blandt mødets deltagere, at 

det er vigtigt at GV informerer grundejerne fuldt ud om de samlede omkostninger 

ved en kloakering, både anlæg og efterfølgende drift og vandafledningsbidrag. 

 

5) KNI har ønsket problemstillingen omkring MRSA taget op i forhold til renseanlæg. 

JHH orienterede om at DTU’ s løbende undersøgelser på udvalgte større renseanlæg. 

GV agter ikke at gøre noget i relation til MRSA, medmindre der kommer noget fra 

Christiansborg herom, herunder også i relation til arbejdsmiljø. Der var enighed om 

at sagen ikke skal forfølges yderligere i GV. 

 

6) MT orienterede om arbejdet med opdatering af beredskabsplanen. 

 

7) JHH orienterede om regler og bestemmelser, der gælder for forsynings brug af privat 

fælles veje til og fra renseanlæg, herunder regler og bestemmelser for betaling for 

vedligehold af disse fællesveje i forhold til belastning. 

 

KNI var uenig i Gribskov Kommunes afgørelse i forhold til ikke at afholde vejsyn. HH 

nævnte, at den partsfordeling der lå bag Fuglevangen istandsættelse i 2006 var ac-

cepteret på daværende tidspunkt. KNI mente, at GVS nu kørte med væsentligt større 

tankvogne nu, og at grundlaget for den aftalte partsfordeling derfor var ændret. HH 

mente at dette synspunkt skulle undersøges nærmere. 

 

 

8) Næste møde: 31. marts 2017 kl. 10:00 på Gribvand, Holtvej 18c, 3230 Græsted 


