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 Dagsorden 

 

 

1. Prisloft 2015 og de forventede takster for 2015, samt den forventede 

takstudvikling de følgende år. 

2. Økonomisk oversigt for den kommende kloakering af Rågeleje/Udsholt samt 

arbejdsplan 

3. Andre anlægsarbejder i den resterende del af indeværende spildevandsplanperiode 

(2013 - 2017)  

4. Status for kloakering af landsbyer – f.eks. Laugø og Valby. 

5. Status for arbejdet med uvedkommende vand. 

6. En orientering om og drøftelse af omfanget af overløb til vandløb fra 

rensningsanlæg/pumpeanlæg m.v. i kommunen 

7. Næste møde 

 

 
 

1. Prisloft 2015 og de forventede takster for 2015, samt den forventede 

takstudvikling de følgende år. 

MT orienterede om udviklingen det kommende år. Gribvand udnytter prisloftet 

fuldt ud fra 2015. (se præsentation fra mødet – vedhæftet) 



   

EL spurgte til muligheder for at benytte regler om særbidrag for særligt forurenet 

spildevand i forbindelse med udledning af fedt til spildevandssystemet. 

HH oplyste at diskussionen med Gribskov Kommune foreløbig strandede på at 

kommunen placerede bevisbyrden for at en udleder belaster med fedt hos 

kloakforsyningen. Og dette bevis har i de aktuelle tilfælde været for vanskeligt for 

GV at løfte. 

BF henviste til, at erfaringer fra København kunne bruges. 

2. Økonomisk oversigt for den kommende kloakering af Rågeleje/Udsholt samt 

arbejdsplan 

HH orienterede om den kommende kloakering. Der har været flere henvendelser 

fra ”nødlidende” ejendomme som ligger lige udenfor de kloakoplande som er med 

i spildevandstillæg 3 og 4, om mulighederne for at blive kloakeret.  Disse ønsker 

vil der taget stilling til når projekteringen opstartes og den samlede økonomi kan 

vurderes. Herefter vil eventuelle udvidelser af kloakoplandene skulle godkendes 

af Gribskov Kommune. 

3. Andre anlægsarbejder i den resterende del af indeværende spildevandsplanperiode 

(2013 - 2017)  

MT gennemgik investeringsoversigten frem til 2020. Der er et stort 

likviditetsbehov i årene 2017 og 2018. Der vil mellem årene kunne overføres 

ubrugte lån og effektiviseringsgevinster for i alt ca. 21 mio. kr. Derudover er det 

muligt at der kommer en lovændring som åbner mulighed for overførsel af 

takstmidler mellem årene i særlige tilfælde. Ellers kan det blive nødvendigt at 

lånefinansiere til en del af anlægsbudgettet i de to år. 

4. Status for kloakering af landsbyer – f.eks. Laugø og Valby. 

MT orienterede. (se præsentation fra mødet – vedhæftet) 

5. Status for arbejdet med uvedkommende vand. 

HH orienterede. (se præsentation fra mødet – vedhæftet) 

6. En orientering om og drøftelse af omfanget af overløb til vandløb fra 

rensningsanlæg/pumpeanlæg m.v. i kommunen 

MT og HH orienterede. Der har netop været afholdt møde med kommunen om 

overløb fra fælleskloak med henblik på status for tilladelser. Gribvand søger 

manglende tilladelser på overløb som er bragt i orden efter aftale med kommunen. 

Kommunen melder tilbage med en prioriteret liste for de resterende overløb, men 

kommunen er klar over GV’s økonomi. 

7. Eventuelt 

MT orienterede om en forventet potentialeanalyse (fordele ved samarbejder) for 

de 6 nordsjællandske kommuner (Halsnæs, Gribskov, Helsingør; Fredensborg, 



   

Hillerød og Frederikssund) som vedrører forsyningsselskaberne. Det forventes at 

den udføres første halvår 2015. 

8. Næste møde 

Fredag den 6. februar 2015 kl. 10:00 - 11:30 på Gribvand i Græsted.  


