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Til stede: Søren Hansen (SH)– Grundejerforbundet 

 Peter Riis-Hansen (PRH)– Landliggersammenslutningen 

 Niels Lund (NL)- Landliggersammenslutningen 

 Bjarne Frølund (BF)- Grundejersammenslutningen  

 Lis Jensen (LJ) – Grundejerforbund Øst 

 Knud Nielsen (KN) – Grundejersammenslutningen 

 Jannich Petersen (JPETE)– Gribvand  

 Mette Therkildsen (MT) – Gribvand 

 Anne Grethe Lindholm (AGL) - Gribvand 

 Henning Holm (HH) ref. – Gribvand  

 

 Dagsorden 

1. GVS økonomiske ramme (prisloft) for 2018-19 
2. Takster og vejbidrag (inkl. Kommunikation heraf) 
3. Resultat forbrugervalg 
4. Status kommende spildevandsplan 
5. Status for restruktureringen 
6. Fritagelse for ejendomsskat 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 
Power points fremvist på mødet, medsendes referatet. 

 

Jannich bød velkommen og var glad for at få lejlighed til at deltage i mødet. 

1) MT orienterede om den økonomiske ramme for selskabet status for prisloftet som 

nu er modtaget fra Forsyningssekretariatet. 



   

 

2) MT orienterede om planerne for de kommende takster i 2018. Det faste bidrag for-

ventes at stige med ca. 30 kr. Det følger en anbefaling fra  Danva (Dansk Vandteknisk 

Forening). Det variable bidrag forventes at falde med 0.53 kr.  

 

Men højesteret har foranlediget af en klage fra en kommune afsagt en dom vedrø-

rende det vejafvandingsbidrag kommunerne betaler til kloakforsyningsselskaber, og 

der vil på den baggrund skulle ske en efterregulering. Tidligere har det været sat for 

højt. Reguleringen vil medføre, et forventet ekstrabidrag på 1,57 kr. /m3 i årene 

2018-20, og dermed samlet set resultere i en stigning i den variable takst. MT opfor-

drede Kundeforum til at komme med forslag til, hvordan dette komplicerede forhold 

kunne kommunikeres. NL foreslog, at det blev omtalt som vejafledningsbidrag, og 

nævnt i en tekstlinje for sig selv på opkrævningen.  Det er derudover vigtigt, at der 

henvises til en enkel og forståelig forklaring på Gribvands hjemmeside (tekstforslag 

vedhæftet).  

 

3) MT orienterede om det netop afholdte forbrugervalg. Kjell Nilsson og Niels Ander-

sen blev valgt til bestyrelsen. 

 

4) HH orienterede om den kommende spildevandsplan. 

 

5) HH orienterede om status for restruktureringen. Anlæg af det biologiske slamanlæg 

ved Pårup er påbegyndt og afskæring af Dronningmølle renseanlæg påbegyndes nu. 

KN efterspurgte mere information omkring etableringen af slammineraliseringsan-

lægget. JPETE bakkede op om dette, og HH oplyste, at der er allerede er bestilt pam-

fletter til omdeling på offentlige steder, med orientering om anlægget. Samme ma-

teriale vil kunne ses på Gribvands hjemmeside Når anlægget er færdigt, vil der blive 

afholdt indvielse. 

 

6) MT orienterede om fritagelse for betaling af ejendomsskatter for renseanlæg. 

 

7) Eventuelt. KN havde ros til den nuværende operatør på tømning af samletanke 

Svend Erik Nordby. 

 

8) Næste møde fredag den 12. januar 2018 kl. 10 på Gribvand i Græsted. 


