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1) Regnskab 2018 

(MT) orienterede om skattesagen og hvordan denne afgørelse plus øgede indtægter 
fra især variable bidrag indgår i et regnskabsmæssigt overskud på knapt 8 mio. kr i 
2018. 
 

2) Plan 2020 (rammer og indsatsområder)   
(MT) orienterede om effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet på knapt 5 mio. 
kr. og om hvordan det påvirker Gribvands økonomiske ramme 2020 og efterfølgende 
år. 
(BF) spurgte til vores sikkerhed mod hackerangreb og (MT) beskrev kort GVS’ 
modforholdsregler.  
Budget 2020 forventes fordelt med; 32,5 mio. til Drift, 58,6 mio. til Anlæg (+ 2,5 mio. 
fra byggemodning) samt 13,2 mio. til renter, afdrag mm.  
Forventning til Takst 2020 spildevand samt tømningsordning blev gennemgået. 
(SH) spurgte til budgetmål hvortil (MT) svarede at Gribvand altid budgetter med 0.    
Efterkalkulation viser at nedlæggelse af Kagerup Renseanlæg har givet en 
driftsbesparelse på 0,3 mio årligt. Driftsbesparelser efter nedlæggelse af Smidstrup 
og Dronningmølle renseanlæg vil blive synlig fra 2021. 
Den lave nedbør i tørke året 2018 ses i GVS tal for behandlede vandmængder   
Kort status vedr. forbedrede nøgletal som følge af investering i pumpestationer og 
bassiner.  
   

3) Restrukturering 
(MT) orienterede om Pårup Slammineraliseringsanlæg, og at sivene nu står flot i 1 
meters højde.   
Orienteringen fortsatte vedr. ombygning af Gilleleje og Udsholt Renseanlæg, hvor 
støbningen af Procestank 1 på Gilleleje renseanlæg vil ske nov. 2019 og måske vil 
tanken kunne bruges allerede fra foråret 2020.  
Dernæst blev anlæggelsen af ny havledning vest for Gilleleje Havn drøftet herunder 
fordelen ved bl.a. nedlæggelse af udledning ved Dronningmølle. (KN) påpegede 
behovet for at havledningen blev ført tilstrækkeligt langt ud, hvortil (MT) svarede at 
der er udført rigtigt mange beregninger og at Gribskov er tilladelsesmyndighed.         
(MT) viste nogle billeder fra nedbørshændelsen den 10.08.2019 som i Gilleleje nåede 
hvad der svare til en 75 års regn og i Dronningmølle en 500 års regn. Konsekvenser 
med store mængder sand i bassiner blev drøftet.   

 

4) Rotteprojekt 
(MT) orienterede om rotteprojektet og om at GVS forventer at overtage driften af 
rottefælder fra sommer 2020. Der er har været regnet meget på driftsomkostninger. 
GVS har nu nået frem til et beløb som skal forhandles med Gribskov kommune. 
Både (KN) og (BF) pegede på rotter som et stigende problem. GVS vil på den baggrund 
tilføje indsatsstatus i Nyhedsbrevet.    

 

5)   Uvedkommende vand 

(PH) orienterede om, at der er undersøgt 1047 ejendomme og fundet 112 
fejltilkoblinger. De første 25 orienterende breve er udsendt til lodsejere og 
videresendt til Gribskov kommune som har til opgave at påbyde det ulovlige forhold 
lovliggjort. 

Andre kilder til uvedkommende vand blev drøftet og især usikkerheden overfor 
betydningen af indsivning i private kloakledninger, hvilket GVS ikke har direkte 
adgang til at gøre noget ved. Der er kun mulighed over for indsats mod klart 
rindende vand jf. spildevandsplan, men det kræver dokumentation når vandspejl 
står højt.   

(MT) orienterede om at budgetprioritering efter restrukturering vil komme til at 



 

bære præg af indsats over for uvedkommende vand.      

 

5)   Eventuelt 

(KN) anbefalede at GVS har have opmærksomhed på Oxfam Ibis’ info vedr. 

entreprenører og leverandører som benytter sig af skattely.  

 

6) Næste møde 

Fredag den 17. januar 2020 kl. 10 på Holtvej 18 i Græsted. MT 

indkalder. 


