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1. Status kloakering Rågeleje-Udsholt 
HH orienterede om den igangværende kloakering. Der er pt. ca. 35 ejendomme som ønsker 

frivillig kloakering. 

 

Gribvand Spildevand A/S har tidligere meddelt Gribskov Kommune, at man finder det uhen-

sigtsmæssigt at kloakere ca. 1.160 ejendomme, når kun ca. 200 ejendomme står overfor et 

påbud om forbedret rensning. Gribvand Spildevand A/S har Danmarks 3. højeste spilde-

vandstakst, og på den baggrund har selskabet også anlagt et hensyn til forbrugerne i forhold 



   

til ikke at iværksætte investeringer, der ikke er miljømæssigt begrundet eller kun i ringe grad 

er miljømæssigt begrundet.  

I den konkrete sag vedr. kloakering af ca. 35 ejendomme i forbindelse med den igangværen-

de kloakering, er de lokale forhold dog således, at kloakering af ejendommene kan ske no-

genlunde omkostningsfrit for selskabet og dermed kunderne. Frivillig kloakering er ikke nyt i 

Gribskov Kommune og er blevet praktiseret løbende gennem årene – og ofte på forespørgsel 

fra Gribskov Kommune.  

Det er imidlertid en forudsætning for den frivillige kloakering af ejendommene, at kloakerin-

gen gennemføres samtidig med den igangværende kloakering. Planen er pt. at ca. 27 af 

ejendommene omfattes af et spildevandstillæg, medens de øvrige enkeltstående ejendom-

me efterfølgende kan blive omfattet af spildevandsplanens ordinære revision i 2017. 

2. Anlægsprojekter 2016 
HH orienterede om de væsentligste anlægsprojekter i 2016. Se vedhæftede præsentation. 

 

3. Fraseparering af regnvand i Arresø-oplandene 
HH orienterede om de igangværende frasepareringer i Arresø-oplandene. Hele Tvingsbakken 
i Annisse Nord og den vestlige del af Gl. Annisse har fornyligt indgået aftale. Det betyder at 
de samlede frasepareringer nærmer sig 200 ejendomme. Frasepareringerne er en del af 
lokalråd og grundejerforeningers initiativ i forbindelse med en klimaplan for området. 
 

4. Indsats mod uvedkommende vand (herunder Holløse området) 
HH orienterede om arbejdet med uvedkommende vand. GV er ved at udarbejde en folder 

om uvedkommende vand. Den kommer bl.a. til at redegøre for, hvem som bør gøre en ind-

sats. Det kan summarisk nævnes: 

- Gribskov Kommune er myndighed  

- Gribvand har ansvar for, at kloakforsyningens ledningsnet er i en god og tæt stand.  

- Gribskov Kommune har ansvar for at kommunale vejbrønde ikke ulovligt er tilkoblet 

spildevandsnettet (som set i Holløse) 

- Grundejerforeninger,  vejlaug etc. Har ansvar for at deres vejbrønde, dræn mm. ikke 

ulovligt er tilkoblet spildevandsnettet. 

- De enkelte grundejere har ansvaret for, at de private ledningsnet er i en god og tæt 

stand. 

- De enkelte grundejere har ansvaret for, at der ikke på de private grunde er ulovligt 

tilkoblet regnvand. 

 

NL rejste problemet med oversvømmelser/overløb fra spildevandskloakken i området om-

kring Iglekærvej. Området har gentagne gange siden jul været udsat for overløb af spilde-

vandskloakken i forbindelse med kraftig regn. Kloakeringen er kun beregnet for spildevand - 

regnvand og overfladevand må altså ikke ledes til kloak! Så det er selvfølgelig uacceptabelt 

(og sundhedsfarligt) når kloakken løber over under regnvejr. Vi har diskuteret problemet med 



   

Gribvand, som erkender at der er et problem, men ikke umiddelbart har kunnet finde en løs-

ning. 

NL nævnte at store dele af området som omfatter 375 ejendomme i området ud mod kysten 

i de sidste 20 år har været udsat for oversvømmelser af grunde og ejendomme med spilde-

vand. Problemet er ikke nyt, men det har været særlig akut i denne vinter. 

NL nævnte, at Godhavn Grundejerforening  gerne vil være behjælpelig med at få styr på 

disse kloakproblemer.  

HH sagde at GVS i den kommende tid vil sætte ekstra fokus på løsning af problemerne og 

gerne i et tæt samarbejde med grundejerforeninger og grundejere. 

 

6. Kommunikationsaktiviteter 

MT orienterede om kommende kommunikationsaktiviteter - herunder nyhedsbreve, nyt 

undervisningsmateriale til skoler, informationsmateriale til sommerhuslejere og årligt grønt 

regnskab over GVS aktiviteter. Se vedhæftede præsentation. 

7. Ny regulering - TOTEX 
MT orienterede. GVS vil med den viden vi har i dag kunne gennemføre den planlagte re-

strukturering som selskabet står overfor. 

Med udgangspunkt i de tidligere beskrevne skatteprognoser estimeres Gribvand Spildevand 

til ikke at skulle betale skat i de kommende år. Gribvand Spildevand afventer de sager, der er 

til behandling. 

Se vedhæftede præsentation. 

8. eventuelt 

MT orienterede om, at firmaet Simon Moos fremover vil være underentreprenør for ISS på 

tømningsordningen. Simon Moos er et velestimeret firma i branchen. 

HH orienterede kort om driftsmæssige udfordringer i forbindelse med meget høj grund-

vandsstand på Sandet. Den tryksatte kloakering bliver nu gennemgået for at sikre en god 

funktion. GVS udarbejder en driftsinstruktion for det samlede tryksatte system. 

9. Næste møde  

Fredag den 20. maj 2016 kl. 10:00 – 11:30 på Gribvand på Holtvej i Græsted. 

 

Vedhæftet: Præsentation fra mødet den 17. marts 2016. 


