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1) Uvedkommende vand, status og kommunikation  

(HH) orienterede. Undersøgelsen af 1180 ejendomme på nordkysten har vist en fejl-

kobling på 125 ejendomme, hvilket svarer til at mere end hver 10. ejendom har fejl-

kobling.  

Ejerne af disse ejendomme er orienteret om resultatet af undersøgelserne.  

I 2019 er det planlagt at undersøge ejendomme i følgende områder: Dronningmølle, 

Smidstrup og Stokkebro-Rågemark. De små renseanlæg skal nedlægges fra 2020 og 

frem. Det stiller skærpede krav til fjerne det uvedkommende vand. 

(HH) orienterede om indsivning i utætte private huskloakker. Det er et skjult pro-

blem for den enkelte grundejer. Kloakken er en med i de obligatoriske tilstandsvur-

deringer ved hushandler. Der er derfor en ubehagelig overraskelse at få besked om 

en utæt huskloak. (SH) efterspurgte en letforståelig orientering som kunne tilgå 

grundejerne. (HH) GV vil have dette ønske med i udarbejdelsen af næste 

artikel i artikelserien om uvedkommende vand. Grundejerforeningerne er mål-

gruppe og derfor betydningsfulde medspillere i denne problemstilling, som der ofte 

henvises til på Grundejerforeningernes hjemmesider. Næste artikel er planlagt til at 

have ekstra fokus på tilstandsvurdering og vedligeholdelse af private ledninger. Den 

forventes bragt i 2. kvartal 2019.  Inden GV sender artiklen ud sendes den til kom-

mentering til Kundeforum. (MT) opfordrede til at grundejere og grundejerforeninger 

tilmeldte sig nyhedsbrevene på Gribvands hjemmeside, hvor materialet vil være at 

finde. 

(TW) spurgte til anvendelse af grundene efter nedlæggelse af renseanlæggene. (MT) 

Det er der ikke taget stilling til endnu. 

2) Status restrukturering: 

(HH) orienterede. 

Udbygning af ombygning/udbygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg. 

Der er afholdt et EU-udbud. Der forventes kontraktindgåelse efter 28. februar 2019. 

Ledning Smidstrup til Gilleleje udbydes 

Udbydes nu og forventes udført 2019 

Dronningmølle afskærende pumpestationer under færdiggørelse 

Beton-arbejdet forventes afsluttet i april.  

3) Grønt regnskab 

(MT) orienterede  

4) Rotteprojekt 

(MT) orienterede 

5) Eventuelt 

Når private kloakker skal tilstandsvurderes og evt. istandsættes er det en god ide 

flere grundejere går sammen, og samlet indgår en aftale med en entreprenør. Grib-

vand har ikke direkte indflydelse på aftaler mellem entreprenører og grundejere. 

Her kan der skelnes til de erfaringer som grundejerforeningerne har gjort i Arresø-

oplandene ifm. fraseparering af regnvand. Her udarbejdede grundejerforeningerne  

en enkel og letforståelig projektvejledning. Vejledningen (som snart opdateres) kan 

ses på Annisse Lokalråds hjemmeside. 

6)  Næste møde 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 10 på firmaet Nordkystens P-Plads. 

Vi starter mødet med at se det Biologiske Slamanlæg i Pårup. 


