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1) Uvedkommende vand, status og kommunikation  

(AGL) orienterede. Undersøgelsen af 400 ejendomme i Smidstrup i et område kun 

kloakeret for spildevand er afsluttet. Entreprenør Fl. Westring Sørensen har foreta-

get gennemgangen.  

Af de 400 ejendomme er der fundet 44 ejendomme med tilkoblede tagnedløb  til 

spildevandsledningen, altså over 10 %. 

Ejerne af disse ejendomme er orienteret om resultatet af undersøgelsen og indtil nu 

har 10 grundejere koblet regnvandet fra. Fristen for at afkloble regnvandet for de 

resterende grundejere er primo 2019. 

Vi forbereder p.t. en artikelserie om uvedkommende vand til Gribskov Ugepost og 

en enkelt større til Frederiksborg Amtsavis. Grundejerforeningerne er også medspil-

lere i denne problemstilling, så vi sender også artikler ud til Grundejerforeninger til 

deres hjemmesider. Første artikel forventes bragt i uge 42, efterårsferien. 

 

2) Status restrukturering: 

(HH) orienterede. 

Slamanlæg Pårup 

Syv  bede er nu tilplantet. Tidsplanen holdes og 9 bede vil blive tilplantet i år. De sid-

ste bed færdiggøres i år. 

 

Udbygning af ombygning/udbygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg. 

Der er en igangværende prækvalifikation og et forestående EU-udbud. Der forventes 

kontraktindgåelse ultimo januar 2019. 

 

3) Beredskabsplan 

(MT) Kontaktlister og kortmateriale er blevet opdateret i samarbejde med kommu-

nen. Planen omhandler aktion ved miljøuheld og uheld med personer involveret. Der 

bliver udarbejdet en Pixie-udgave, der skal sikre hurtigt overblik for aktion ved 

uheld. 

 

4) Rotteprojekt 

(MT) Første kvartal 2019 vil alle rottefælder være sat ned. Der indsamles driftsdata 

som bl.a. antal skud, fælder der går i stykker, driftstid batteri til en metadatabase for 

på den baggrund at få overblik over driftsudgifter og for at kunne lave serviceaftale 

for drift af fælderne. 

 

5) Eventuelt 

 

 

6)  Næste møde 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 10 på Gribvand i Græsted. 


