
   

          

 

Mødereferat        

Kundeforum 

 

Gribvand - Græsted 2. december 2015 

 

Til stede: Bent Nielsen (BN)– Grundejerforbundet 

 Torkild Lund (TL) - Landliggersammenslutningen 

 Bjarne Frølund (BF)- Grundejersammenslutningen  

 Mette Dollerup (MD) - Grundejerforbundet 

 Knud Nielsen (KN) - Grundejersammenslutningen 

 Mette Therkildsen (MT) – Gribvand 

 Henning Holm (HH) ref. – Gribvand 

  

 

 Dagsorden 

 

1. Opfølgning på borgermøde 
2. Prisloft og takster 2016 
3. Status Rågeleje/Udsholt 
4. Status frakobling af regnvand i Arresø-oplandene 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 

 

1. Opfølgning på borgermøde den 3. november 2015.  

MT orienterede fra borgermødet (se vedhæftede slides). Mødet var velbesøgt og planlægges 

gentaget næste år. 

 

Det blev bemærket at tømningsordningerne og kloakeringer fyldte meget på mødet. 



   

BF efterlyste en bedre annoncering af specielt punkterne til borgermødet. 

 

BF+HH omtalte indslaget fra Watersystem om minirenseanlæg som kunne behandle  

spildevand fra flere ejendomme. Det er et interessant alternativ som vil indgå i fremtidige 

overvejelser. 

 

2. Prisloft og takster 2016 

 
MT orienterede kort om takster for vandafledningsbidraget, takster på tømningsordningen 

og ændringer til betalingsvedtægten. Takster og betalingsvedtægt er p.t. til behandling i TEK, 

ØU og Byråd.  

3. Status Rågeleje/Udsholt 

Kloakeringen indenfor spildevandstillæg 4 og 5 er nu blevet udbudt. Firmaet Munck vandt 
licitationen. Opstartmødet  afholdes 8. december. Derefter forventes udkast til tidsplan for 
arbejdet at blive udarbejdet.  

I øjeblikket orienteres grundejerne om de planlagte kloakeringsløsninger for de enkelte 
ejendomme. 

4. Status frakobling af regnvand i Arresø-oplandene  

HH orienterede om status. Bakkelandet er nu tæt på at være helt afkoblet for regnvand. Der 

er startet på afkobling af regnvand i Gl. Annisse og der er forhandlinger i gang i Annisse Nord 

5. Eventuelt 

Vedr. behandling af slam oplyste MT følgende som relaterer sig til slam til/fra renseanlæg: 

- P.t. foretages en række analyser for kortlægning af slam, der tilkøres renseanlæg 

- Festivaller er afregnet i 2015. 

- Alle slambiler, der tilkører renseanlæg skal oplyse mængder med henblik på afregning.  

- Af slam fra renseanlæg afvandes 50% på slammineralisering og 50% afvandes ved centrifu-

gering. Det mineraliserede slam genanvendes på landbrug. Af det centrifugerede slam køres 

25% til Spildevandscenter Avedøre og afbrændes. Det ændres fra 1. januar 2016, hvor den 

del også vil blive genanvendt på landbrug.  

 

6. Næste møde  

Fredag den 3. marts 2016 kl. 9:00 – 10:30 på Gribvand på Holtvej i Græsted. 

 

Vedhæftet: Slides fra borgermødet den 3. november 2015. 


