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Gribvand - Græsted 5. april 2018 

 

Til stede: Peter Riis-Hansen (PRH)– Landliggersammenslutningen Gribskov Vest 

 Niels Lund (NL)- Landliggersammenslutningen Gribskov Vest 

 Søren Hansen (SH)– Gribskov Grundejerforbund Øst 

 Kjell Nielsson (KN) – Gribskov Grundejerforbund Øst 

 Bjarne Frølund (BF)- Grundejersammenslutningen  

 Knud Nielsen (KN) – Grundejersammenslutningen 

 Mette Therkildsen (MT) – Gribvand 

 Anne Grethe Lindholm (AGL) - Gribvand 

 Henning Holm (HH) ref. – Gribvand 

 Jacob Hamburger Hansen (JHH)  - Cowi 

 

Afbud: Lis Jensen (LJ) – Gribskov Grundejerforbund Øst 

 

  

 

 Dagsorden 

1. Uvedkommende vand 
a. Projekt i Smidstrup, der p.t. omfatter 400 husstande 

2. Status restrukturering 
3. Kampagnetrailer – frakoblinger i Arresøoplandet 
4. Deltagerkreds  - Kundeforum 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 
Power points fremvist på mødet, medsendes referatet. 



   

 

1) Uvedkommende vand, projekt ved Smidstrup,  

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

kloakeret for spildevand. Entreprenør Fl. Westring Sørensen er vores entreprenør til 

gennemgangen. Det forløber fint. Gennemgang samt opfølgning overfor berørte 

borgere forventes foretaget sommer 2018.  

Indtil nu er 150 ejendomme er gennemgået og heriblandt fundet ca. 15 ejendomme 

med tilkoblede tagnedløb  til spildevandsledningen, altså 10 %. 

Observationer i området indtil nu: Der er meget vand i spildevandsledningen, på 

tidspunkter med yderst begrænset forbrug og tørvejr. Høj vandstand i drænbrønde i 

området og indikationer på, at dræn på private grunde kan være tilsluttet spilde-

vandsledningen. 

De 400 grundejere samt 15 berørte grundejerforeninger i området er orienteret om 

undersøgelsen. Vi har kun modtaget en henvendelse/klage over undersøgelsen. 

(BF) kom med forslag om, at vi i orienteringsbrev til grundejerne beder dem udpege, 

hvor skelbrøndene står. 

 

Undersøgelser på privat grund er egentligt ikke Gribvand’s ansvar, men vi står med 

problemet med for meget vand i spildevandsledningerne. Lovgrundlaget for ansva-

ret, er ikke helt afdækket, men Kommunen har helt klart et ansvar som håndhævel-

sesmyndighed i forhold til Miljøbeskyttelsesloven. (JHH) I Fredensborg har kommu-

nen afsat 8 mio. kr. til at nedbringe uvedkommende vand og Forsyningen 4 mio. kr. 

(MTH) På kommende Koordineringsmøder med Gribskov kommune tager Gribvand 

emnet op og drøfter kommunens andel i dette arbejde. Bordet rundt i Kundeforum 

bakkes Gribvand op i dette.   

 

2) Status restrukturering: 

(HH) orienterede. 

Slamanlæg Pårup 

Der er fuld gang i anlægsarbejdet, det går fremad. Tre bede er gravet nu. Tidsplanen 

holdes og bedene vil blive beplantet i år. 

 

Dronningmølle renseanlæg, nedlæggelse  

Det går fremad her også.  

P.t. arbejdes der med at finde en ny placering af en pumpestation, der var projekte-

ret for tæt på vandværkets indvindingsområde. En alternativ placering er fundet, og 

jorden klar til erhvervelse. Her er dog dukket en u-deklareret el-ledning (10 kV) ejet 

af Radius op. Ledningen vil skulle flyttes, hvis pumpestationen skal placeres her. Det 

kan forsinke tidsplanen med op til ½ år (Til udgangen af 2018). Et nyt areal til pum-

pestationen er herefter ved at blive undersøgt. Falder dette på plads, forventes tids-

planen at holde med nedlæggelse sommer 2018.  

 

Der mangler at blive bygget en pumpestation på Dronningmølle renseanlæg og en 

ny udledningstilladelse for Gilleleje renseanlæg skal på plads (Kommunen). 



   

 

Spørgsmål fra (NL) om der laves bassiner til at opmagasinere det uvedkommende 

vand. 

(JHH) svarer: På de nedlagte renseanlæg bygges eksisterende bassiner om så de i en 

overgangsperiode kan opmagasinere det uvedkommende vand. Det er anlæg, der 

ligger i områder, hvor vi kan måle, at mængden af det uvedkommende vand øges i 

kortvarige peaks, når det regner. Når mængden af det uvedkommende vand på de 

tidligere renseanlæg er nedbragt, er det planen at nedlægge bassinerne til opmaga-

sinering i de spildevandskloakerede områder.  

 

Undtaget er Stokkebro renseanlæg, hvor vi kan registre, at det uvedkommende vand 

udgør en jævn høj basismængde over længere tid. Her kan naturligvis ikke bygges 

bassin til at rumme den vandmængde. Så Stokkebro renseanlæg kan ikke nedlæg-

ges, før kilderne til det uvedkommende vand er fjernet/reduceret. 

 

Slambassiner,  sommerfuglemyg: 

(HH) I samarbejde med Orbicon er Gribvand ved at lægge sidste hånd på en driftsaf-

tale for de biologiske slamanlæg. Driftsaftalen skal bl.a. indeholde en plan, der kan 

forhindre gener med sommerfuglemyg.  

 

3) Kampagnetrailer   - frakoblinger i Arresø-oplandene 

(HH) Annisse Lokalråd har taget et flot initiativ til at lave en kampagnetrailer, med 

kort tekst om arbejdet med frakoblinger og resultatet ”En renere Arresø”. Gribvand 

har bidraget lidt hertil med forslag til layout. 

Lokalrådet vil sætte traileren ud ved arrangementer og leje den ud til lokale. 

 

Der er efterhånden frakoblet regnvand på 200 ejendomme og der planlægges i 

2018-19 afkobling af regnvand yderligere ca. 200 ejendomme i områderne: Gl. An-

nisse, Annisse Nord, Bakkelandet og Ramløse. Vi kan allerede nu registrere resulta-

tet heraf som færre overløb til Arresø. 

    

4) Deltagerkreds Kundeforum 

Drøftelse om  deltagerkredsen i Kundeforum skal udvides med repræsentanter fra 

erhvervslivet. 

 

(MT) Der ligger ikke nogen officiel form på, hvordan Kundeforum skal være opbyg-

get. Kundeforum er opstået efter, at Gribvand ved selskabsgørelsen blev ekskluderet 

fra Vandmiljøgruppen under Grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune (HH).  

Man valgte i sin tid at have 2 repræsentanter fra  hver af Gribskov Kommunes tre 

paraplyorganisationer. Men det er op til Kundeforum at afgøre, hvordan kredsen 

skal sammensættes. 

(PRN), (SH) og (KN) drøftelse af om der er et problem ved, at (KN) nu også er blevet 

valgt som Kunderepræsentant i bestyrelsen for Gribvand. (MT), der har ikke været 

problemer tidligere med eksempelvis at ((BF) deltog i begge sammenhænge. 



   

Det blev besluttet, at (KN) ikke deltager fremover i møderne, og at (SH) og (LJ) re-

præsenterer Gribskov Grundejerforbund Øst. De får tilsendt referater og materiale 

fremover. 

5) Eventuelt 

(PRH) omdelte seneste udgave af ”Samvirke” med artikel om problemet med, at der 

smides alt for mange ting i toilettet, der ikke hører hjemme. (MHT) orienterede om, 

at Gribvand for et par år siden har deltaget i en kampagne ”Kun 3 ting i lokummet”.  

 

Der var spørgsmål til rottebekæmpelse. (MTH) orienterede om, at fælderne er sat 

ned, og at vi sikrer os, at det er de nyeste typer fælder, hvor batteriet holder læn-

gere end de tidligere. Gribvand overtager drift og vedligehold af fælderne for kom-

munen, men kompenseres økonomisk. Det aftales, at (MHT) til næste møde invite-

rer en repræsentant fra Anticimex til at fortælle om rottebekæmpelse med fæl-

derne. En vigtig del af bekæmpelsen er, at der indsamles data, så vi kan udvikle rot-

tebekæmpelsen effektivt. 

 

(BF) foreslår, at Gribvand orienterer om rottebekæmpelse på næste borgermøde. 

(MHT) tilføjer at undersøgelserne og uvedkommende vand også vil være et godt 

emne at orientere om. Det er muligt, at Gribvand afholder borgermøde til efteråret.  

 

6)  Næste møde 

Torsdag den 21.juni 2018 kl. 10 på Gribvand i Græsted. 


