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1. Status på kloakering af Rågeleje/Udsholt 

HH orienterede om tidsplanen. Der er foretaget besigtigelser i området, og i september bli-
ver grundejerne orienteret om kloakeringen af deres ejendom. Dvs. hvor påtænkes stik eller 
huspumpebrønd placeret. Der vil så herefter være mulighed for at korrigere i projektet. Ud-
bud skal efter tidsplanen ske i september med planlagt opstart af entreprenørarbejdet pri-
mo november. 

BN spurgte om grunden til at allerede kloakerede ejendom havde fået brev. HH svarede, at 
GVS i første omgang havde taget udgangspunkt i Gribskov Kommunes oplysninger i spilde-
vandsplangrundlaget. Da det viste sig ufuldstændigt, blev oplysningerne korrigeret med regi-
streringen i forbrugsafregningssystemet, og der blev med tv kontrolleret, hvor der var udført 
stik. 

2. Emner til et borgermøde 

Mette redegjorde for baggrunden for et borgermøde og efterlyste forslag til emner fra 

grundejerrepræsentanterne. EL pointerede at det er vigtigt ikke at tage emner op som rette-

ligt hører hjemme i Gribskov Kommunes regi. 

MT orienterede også om forholdene vedr. toiletbygningen på den store P-plads ved Tisvilde-

leje, som ikke pt. er i tømningsordningen, og oplyste at GVS afventer en tilbagemelding fra 

festivalarrangørerne om en evt. kloakering. 

3. Gældende regler og procedurer for tilkobling af ejendomme til kloak (opfølg-
ning fra sidste møde) 

Sagen har været vendt på GVS`s koordinationsmøde med Gribskov Kommune den 20. au-
gust. GK har ikke endnu oplyst evt. kommende tiltag fra deres side.  

Sagen tages (igen) op i Vandmiljøgruppen. HH undersøger om der er nyt fra Danva. 

EL spurgte til den tidligere påbegyndte kontrol af, hvilke ejendomme som afregner hhv. fast 
og variabelt bidrag. Det er en sammenkobling mellem GIS (geografisk informationssystem) 
og FAS (forbrugs afregningssystemet) på matrikelniveau. MT svarede, at det snarest fortsæt-
tes. 

4. Orientering fra seneste koordineringsmøde med rådhuset. 

MT orienterede fra GVS`s koordinationsmøde med Gribskov Kommune den 20. august, og 
oplyste, at hun fremover ville orientere Kundeforum om disse møder. 

 

 



   

5. Håndtering af spildevand fra festivaller 

MT gennemgik vedhæftede slides. Der var ros til redegørelsen - og de planlagte tiltag. 

MT orienterede også om forholdene vedr. toiletbygningen på den store P-plads ved Tisvilde-

leje, og oplyste at GVS afventer en tilbagemelding fra festivalarrangørerne. 

6. Seneste nyt - bl.a. renseanlægsstruktur 

Intet nyt siden sidst – vi afventer GK 

7. Kort redegørelse for problemerne ved afvandingen af Holløselundvej, hvor der 

verserer en sag mellem Grundejerforeningerne og Gribskov Kommune? 

GK har afkoblet vejbrønde fra kloakken. Samtidig har de uden varsel afbrudt de dræn som 

har været tilkoblet til vejafvandingen. Lovligheden af dette samt fremgangsmåden vil taget 

op i Vandmiljøgruppen under Grundejerkontaktudvalget. 

GVS har på sidste koordinationsmøde med GK påpeget at der også skal ske frakobling af 

mindst en vejbrønd i Holløselund Strandvej. 

8. Næste møde  

Fredag den 20. november 2015 kl. 9:00 på Gribvand på Holtvej i Græsted. 

 

 


