
   

          

 

Mødereferat        

Kundeforum 

 

Gribvand - Græsted 16. juni 2017 

 

Til stede: Søren Hansen (SH)– Grundejerforbundet 

 Peter Riis-Hansen (PRH)– Landliggersammenslutningen 

 Niels Lund (NL)- Landliggersammenslutningen 

 Bjarne Frølund (BF)- Grundejersammenslutningen  

 Carl Henrik Nielsen (CHN) – Grundejerforbund Øst 

 Knud Nielsen (KN) – Grundejersammenslutningen 

 Kjell Nilsson (KNI)– Grundejerforbundet 

 Mette Therkildsen (MT) – Gribvand 

 Anne Grethe Lindholm (AGL) - Gribvand 

 Henning Holm (HH) ref. – Gribvand  

 

 Dagsorden 

1. Rundvisning Græsted  Rensningsanlæg 
2. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i GVS 
3. Status uvedkommende vand 
4. Status Rågeleje-Udsholt 
5. Orientering restrukturering 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

 

1) Rundvisning på Græsted renseanlæg foregik i god ro og orden med HH som rundvi-

ser. Der var stor interesse og spørgelyst. Bl.a. også til Søborg Sø som renseanlægget 

ligger på kanten af. (Artikel om Søborg Sø vedhæftet). 



   

2) Orientering om valget af forbrugerrepræsentanter er lagt på Gribvands hjemmeside 

og sendt pr. mail til alle Grundejerforeninger. I orienteringen beskrives kriterier for 

at opstille, hvordan stemmen afgives samt tidspunkt for valg. 

 

Gribvand afholder borgermøde den 12. september 2017 kl. 19 i Græsted Hallen. Her 

har de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig. 

 

3)  Vi har undersøgt 109 ejendomme i Holløse, her fandt vi 16 ejendomme, der har tag-

/overfladeafløb koblet på kloakken og 1 ejendom, hvor dræn er koblet på. 

Vi går videre med undersøgelser i område ved Stokkebro. 

 

Med referatet sendes breve, der udsendes før undersøgelsen går i gang og brev, der 

sendes til de ejendomme, der har ulovlige tilkoblinger af overfladevan/dræn. Desu-

den sendes eksempel på graf med måling af uvedkommende vand i spildevandsled-

ningerne. 

 

Det er et stort problem med indsivning af grundvand i kloaksystemet. I områder klo-

akeret for regnvand (såvel fælleskloakerede og separatkloakerede områder) påreg-

nes ca. 50 % indsivning af grundvand. I områder som kun er kloakeret for spildevand 

påregnes ofte op til 100 % indsivning. 

 

I Holløse ved Krejsager verserer en sag, hvor der koblet dræn på vejbrønde, og kom-

munen forlanger drænene afkoblet. Tidligere var vejbrøndene koblet ulovligt på spil-

devandskloakken. Da kommunen koblede vejbrøndene fra forlangte de drænene af-

koblet. Det er nu uklart om kommunen selv i 1990-erne var medvirkende til at til-

slutte drænene, bl.a. ved at leverematerialer i form af rør.  

 

Kommunen er ansvarlig for at anvise, hvordan og hvor folk skal komme af med deres 

overfladevand. Mange steder er det ikke muligt at nedsive, pga. højt grundvands-

stand, så  det kalder på, at der i fællesskab udtænkes løsninger, kommunen, Grund-

ejerforeningerne og Forsyningen i mellem. Det er derfor en sag som løbende tages 

op i kundeforum. Gribvand vil arbejde med mere information/presse om problem-

stillingen. 

 

Spørgsmål om kommende undersøgelse kan sendes ud via e-boks. MT oplyste at GV 

ikke lovmæssig kan benytte denne service. Det kan være det kommer. 

 

HH orienterede om igangværende målinger i Holløseområdet ( måling vedhæftet). 

 

4) Der er fremkommet en del mangler i projektet, som det er udført. Det drejer sig om 

kloakstik, der ikke er lagt helt ind til skel og at kloakstik i flere tilfælde ligger højere 

end den kote, der er angivet i projektet. Dette er en sag mellem Munck A/S og Grib-

vand Spildevand. Gribvand Spildevand holder møde med Munck, nu aftalt til den  29. 

juni 2017, hvor manglerne i projektet gennemgås. Cowi deltager som rådgiver for 

projektet. Relevant information fra mødet sendes efterfølgende til de berørte grund-

ejerforeninger. 



   

Uanset, hvordan projektet er udført, er Gribvand Spildevands forpligtigelse i henhold 

til Betalingsloven at enhver grundejer, der kloakeres, skal have stik til skel og kunne 

aflede spildevand fra stueplan ved gravitation (selvfald).  

 

Grundejerforeningerne bliver nu orienteret om, at grundejerne skal henvende sig til 

Gribvand, hvis kloakstikket til deres ejendom ikke er ført til skel i en dybde som mu-

liggør gravitation. De eventuelle ekstraudgifter som måtte komme måtte optræde i 

forbindelse med mangler af denne type påhviler Gribvand, som derefter afklarer 

dette med deres entreprenør.  

 

 

5) Høring, i forbindelse med myndighedsbehandlingen, vedrørende nedlæggelse af 

Dronning Mølle Renseanlæg afsluttes medio august. Projektet er sendt i udbud nu 

og anlægget er planlagt nedlagt til nytår 2017/2018. 

 

De resterende renseanlæg, der skal nedlægges, vil blive nedlagt fra 2018. 

 

I forhold til kommunens sagsbehandling, har Gribvand ønsket at myndighedsbe-

handlingen kan laves samlet for disse anlæg. 

 

Det vil være en stor fordel, hvis der i kommunens spildevandsdel var indbygget en 

plandel. Her i ville man kunne man med et større tidsperspektiv kunne forhåndsbe-

handle fremtidige projekter. Det er almindelig praksis i landet kommuner. 

 

6) Næste møde –  tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 10:00 på Gribvand i Græsted. 

 

                         

 

 

 

 


