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Bestyrelsesmøde 
Gribvand Spildevand A/S 

 

 
Kvartalsrapport, Q2 2017 
 
Resume 

Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft i hele EU, hvilket vil medføre væsentlige 

skærpelser af kravene til de enkelte virksomheders håndtering af persondata. 

Forsyningssekretariatet har i maj 2017 udsendt information om at de løbende sender tilbagemeldinger 

ud til hvert enkelt selskab som senest i december 2016 indmeldte om igangsatte anlægsprojekter. 

Gribvand Spildevand indmeldte en række igangværende anlægsprojekter i december 2016, men har 

på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen tilbagemelding fra Forsyningssekretariatet. 

DANVA har i juni 2017 udgivet ”Kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaberne”. Kodekset er 

udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen. 

Skattesagen er berammet til hovedforhandling den 13., 14., 16. og 17. november 2017. I mellemtiden 

fortsætter forberedelserne med blandt Skatteministeriets og DANVA’s supplerende spørgsmål til 

skønsmanden. 

Resultatet for Q2 2017 er realiseret med et underskud på TDKK 3.689. Dette er en positiv 

budgetafvigelse på TDKK 2.328. Nettoomsætning er TDKK 407 mindre end budgetteret. Baggrunden 

for den manglende omsætning er mindre opkrævet variabelt vandafledningsbidrag. De samlede 

udgifter til realiserede produktionsomkostninger er TDKK 879 lavere end budget. De samlede udgifter 

til realiserede distributionsomkostninger er TDKK 103 lavere end budget.  

Administrationsomkostningerne har bidraget positiv til den samlede budgetafvigelse med TDKK 689. 

Der er i perioden foretaget færre afskrivninger end budgetteret, hvilket resulterer i en positiv afvigelse 

på TDKK 812. Det skal bemærkes at det faktiske beløb af afskrivninger bliver beregnet efter 

opgørelse af afsluttede og aktiverede projekter i 2017. 

De finansielle omkostninger ligger TDKK 317 over budgettet, og skaber dermed en negativ effekt på 

resultatet. Der er ikke foretaget periodisering af renteomkostninger. 

Samlet forbrug i perioden på anlægssager TDKK 16.770. Det samlede budget for 2017 er på TDKK 

55.150. 

Gribvand Spildevand har nominel 17,6 mio. DKK liggende i depot. Den nuværende aftale omfatter 

blandt andet, at der ikke beregnes negativ rente af indestående op til 10 mio. DKK. Aftalen ophører pr. 

1. marts 2018, hvorefter der vil blive beregnet en negativ rente på 0,50% af indeståendet. Selskabet 

arbejdet p.t. i samarbejde med banken på at finde en model, der reducerer den negative rente.  
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Restancer pr. 30.06.2017  er DKK 6,7 mio. Her af er DKK 4,7 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. Der 

er i øjeblikket 281 kunder med en restance som skat skal inddrive. Kundeservice har indgået en 

afdragsordning med 19 af disse kunder. I alt er der indgået afdragsordninger for DKK 1,25 mio., 

svarende til 98 kunder. 

Der er i 2017 i alt ringet til 120 kunder med restancer – 54 har betalt andre 18 har indgået en 

afdragsordning. 

I andet kvartal har der ikke været væsentlige driftshændelser, der har medført udledning af 

spildevand. 

I forhold til centralisering af spildevandsrensningen er undersøgelser for påvirkningen af Kattegat, 

Søborg Kanal og Pandehave Å afsluttet.  

I forbindelse med etablering af nyt slammineraliseringsanlæg har museet afsluttet undersøgelserne for 
fortidsminder og der blev intet fundet. Anlægsarbejdet blev igangsat i juni og omfatter adgangsvej, 
trykledninger fra Udsholt og Gilleleje Renseanlæg til slammineraliseringsanlægget, rejectvandsledning 
til Gilleleje Renseanlæg og selve mineraliseringsanlægget. 
 
Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg igangsættes nu efter at afgørelsen om VVM-pligtighed er 
endelig og uden indsigelser.  
 

 

1 Emner af betydning for selskabets drift 

1.1 Lovgivning 

Siden sidste ejer rapportering er der følgende nyheder omkring den nye regulering: 

EU-persondataforordningen og forsyningssektoren 

Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft i hele EU, hvilket vil medføre væsentlige 

skærpelser af kravene til de enkelte virksomheders håndtering af persondata. 

Alle virksomheder, der indsamler og behandler persondata, såvel eksterne som interne, skal forholde 

sig til regelsættet. Forsyningssektoren behandler i det daglige store mængder persondata som en helt 

naturlig og nødvendig del af forsyningen. Fremadrettet skal man som virksomhed være i stand til at 

behandle disse data lovligt og forsvarligt samt være i stand til at demonstrere, at man overholder 

persondataforordningen. Dette ses af mange som den helt store udfordring, da dette stiller store krav 

til virksomhedens processer, kontroller og ikke mindst medarbejdernes bevidsthed om og evne til at 

efterleve reglerne i det daglige arbejde – dertil kommer et afledt krav om, at alting skal dokumenteres. 

Det er således vigtigt at de enkelte forsyningsselskaber snarest går i gang med at kortlægge deres 

persondatabehandling og tager stilling til de nødvendige tiltag og justeringer af implementerede 

processer med henblik på overholdelse af denne persondataforordning. 
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Fra nu af og frem til reglerne træder i kraft, forudser vi således en lang række potentielt 

ressourcekrævende initiativer og tiltag for forsyningsvirksomhederne med henblik på at blive klar til at 

efterleve reglerne. 

Disse omfatter blandt andet en samlet kortlægning af virksomhedens behandling af persondata, 

konsekvensanalyser, planlægning af kontrolmiljø og naturligvis implementering heraf. Ligeledes bør 

der være stor fokus på uddannelse af relevante medarbejdere, der håndterer persondata i 

virksomheden. 

Høring af benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2018-2019 

Forsyningssekretariatet benchmarker drikke- og spildevandsselskabernes økonomi i en 

totaløkonomisk benchmarkingmodel, der omfatter både selskabernes omkostninger til drift og 

investeringer.  

Ved hjælp af benchmarkingen kan hvert selskabs effektiviseringspotentiale beregnes. Ud fra 

effektiviseringspotentialerne fastsætter Forsyningssekretariatet individuelle effektiviseringskrav, som 

indgår i selskabernes økonomiske rammer. Dermed sikres det, at vandselskaberne løbende bliver 

mere effektive 

Som et led i dette arbejde har Forsyningssekretariatet sendt den resultatorienterede 

benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2018 – 2019 i høring. Den resultatorienterede 

benchmarking anvendes til at stille de individuelle effektiviseringskrav, som indgår i de økonomiske 

rammer for 2018 – 2019. 

Forsyningssekretariatet har i år revideret OPEX-delen i den totaløkonomiske benchmarkingmodel. 

Denne del af modellen har haft en separat høringsproces og er nu blevet implementeret i den 

totaløkonomiske benchmarkingmodel. 

Benchmarkingen skal i år alene gennemføres for større spildevandsselskaber med en debiteret 

vandmængde over 800.000 m3.  

Status på igangsatte anlægsprojekter 

Forsyningssekretariatet har i maj 2017 udsendt information om at de løbende sender tilbagemeldinger 

ud til hvert enkelt selskab som senest i december 2016 indmeldte om igangsatte anlægsprojekter. 

Gribvand Spildevand indmeldte en række igangværende anlægsprojekter i december 2016, men har 

på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen tilbagemelding fra Forsyningssekretariatet. 

I tilbagemeldingen fra Forsyningssekretariatet, som modtages via mail, vil det videre forløb blive 

beskrevet.  

Opdateret vejledning til indberetning til økonomiske rammer 

Forsyningssekretariatet har opdateret vejledningen til indberetning til økonomiske rammer og 

vejledning om klimatilpasningsprojekter.  

Opdateringen af vejledningen til indberetning til økonomiske rammer omfatter følgende forhold: 
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 Vejledning om klimatilpasningsprojekter 

 Vejledning i indberetning til benchmarking (Spildevand) 

 Vejledning til Vanddata 

 I kapitel 2.4. er det præciseret, hvornår der kan gives et tillæg i forbindelse med flytning af 
forsyningsledninger 

 I kapitel 2.5. er det præciseret hvornår betingelserne for at få tillæg grundet udvidelse af 
forsyningsområde eller håndterede vandmængde er opfyldte og 

 I kapitel 3.2. er det præciseret hvilke udgifter, der kan medtages som undersøgelsesudgifter i 
forbindelse med fusion. 

Opdateringen af vejledning om klimatilpasningsprojekter omfatter følgende forhold: 

 I kapitel 2.1 er det præciseret, at det er muligt, at få tillæg til driftsomkostninger, hvis det, efter 
aftale med projektejer, er forsyningsselskabet, der skal stå for driften af et 
klimatilpasningsprojekt. Driften vil dog være en del af selskabets hovedaktivitet, og vil dermed 
blive underlagt effektiviseringskrav for disse driftsomkostninger. 

 I kapitel 4.1 er teksten præciseret i overensstemmelse med ovenstående punkt. 

De opdaterede vejledninger kan findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside. 

Nyt kodeks for god selskabsledelse 

DANVA har i juni 2017 udgivet ”Kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaberne”. Kodekset er 

udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen. 

I kodekset gives en række anbefalinger for den overordnede ledelse af forsyningsselskaber, som skal 

være med til at sikre tillid til, at den enkelte virksomhed arbejder bedst muligt i henhold til det formål, 

den er sat i verden for.  

I henhold til kodekset handler god selskabsledelse om de styringsmæssige rammer omkring en 

virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem 

disse styringsniveauer.  

Kodekset kan downloades i en pdf version via DANVA’s hjemmeside. 

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer 

Syns- og skønsrapporten er på nuværende tidspunkt ikke udsendt endnu. Efter det oplyste ligger den 

kun i udkast til kommentering hos en snæver kreds. Der er ikke udmeldt et officielt tidspunkt for en 

offentliggørelse af denne rapport. 

Skattesagen er berammet til hovedforhandling den 13., 14., 16. og 17. november 2017. I mellemtiden 

fortsætter forberedelserne med blandt Skatteministeriets og DANVA’s supplerende spørgsmål til 

skønsmanden. 
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2 Kvartalsregnskab 

Gribvand Spildevand A/S 

Resultatet for Q2 2017 er realiseret med et underskud på TDKK 3.689. Dette er en positiv 

budgetafvigelse på TDKK 2.328. 

Nettoomsætning er TDKK 407 mindre end budgetteret. Baggrunden for den manglende omsætning er 

mindre opkrævet variabelt vandafledningsbidrag. Dette er en mindre afvigelse på 0,01% i forhold til 

den samlede budgetterede omsætning. 

De samlede udgifter til realiserede produktionsomkostninger er TDKK 879 lavere end budget. 

Dette skyldes delvist manglende periodiseringer og delvis færre fakturerede timer fra Gribvand på 

planlagt leverede arbejdstimer.  

De samlede udgifter til realiserede distributionsomkostninger er TDKK 103 lavere end budget. Dette er 

en mindre afvigelse på 3% i forhold til de samlede budgetterede distributionsomkostninger. 

Administrationsomkostningerne har bidraget positiv til den samlede budgetafvigelse med TDKK 689. 

Der er i perioden foretaget færre afskrivninger end budgetteret, hvilket resulterer i en positiv afvigelse 

på TDKK 812. Det skal bemærkes at det faktiske beløb af afskrivninger bliver beregnet efter 

opgørelse af afsluttede og aktiverede projekter i 2017. 

De finansielle omkostninger ligger TDKK 317 over budgettet, og skaber dermed en negativ effekt på 

resultatet. Der er ikke foretaget periodisering af renteomkostninger. 

 

Anlægssager – Gribvand Spildevand 

Samlet forbrug i perioden på anlægssager TDKK 16.770. Det samlede budget for 2017 er på TDKK 

55.150. 

Specifikation af forbrug i (TDKK 1.000) pr.30.06.2017: 

Overtagelse af private fælleskloakker 0 

Kloakstik m.v. 2.106 

GIS - registrering 238 

Deklarationer 26 

Holtvej 18C, ombygning 163 

Løbende opdatering af strategi og forudsætninger 141 

Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning 10 

Nedlægning af Dronningmølle pst. & ledning 85 

Nedlægning af Stokkebro, pumpestation og ledning 274 
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Renovering Smidstrup opland 6 

Nyt slamanlæg 2.132 

Ombygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg 633 

Ledning fra Pårup Station til Gilleleje renseanlæg 54 

Anlæg & idriftsættelse af nyt slamanlæg 182 

Opbygning af Udsholt renseanlæg 2 

Bassin ved Lærkevej til regnvand 43 

VP- Torvet, afsluttende arbejder 152 

Nyt SRO-anlæg 231 

Koter mv. i overløb og pumpestationer 184 

Vestlig tilløbsledning- forundersøgelser 16 

Regnvandsudløb og overløb, registrering 42 

Frakobling af befæstet areal Arresøoplandene 1.220 

Regnvandsbassin ved Lærkevej etape 2 1.480 

Kloakering Rågeleje - Udsholt 3.350 

Kloakering af Sandet -1906 

Ejendomme i det åbne land 289 

Gilleleje Renseanlæg, forsinkelsesbassin 28 

Rottebekæmpelse 17 

Renovering af renseanlæg der nedlægges 6 

Renovering af renseanlæg der bevares 299 

Overløbsmålere Helsinge Renseanlæg 490 

Helsinge Ny styring vedr. øget hyd.kap. 5 

Helsinge Renseanlæg – sandbed 12 

Helsinge Renseanlæg, ventilationsanlæg 524 

Kagerup, Missionslejren pumpestation 195 

Dataopsamling på pumpestationer 144 

Renovering, fremtidens pumpestationer 16 

Renovering af pumpestationer generelt 36 

Datatransmission forbedres til pumpestationer 13 

Renovering tilløbsledninger Tisvilde Renseanlæg 546 

Ledning fra Stejlepladsen til Tisvilde Renseanlæg 518 



7 
 

Tv undersøgelser, målinger 366 

Renovering - Strømpeforing 67 

Renovering af brønde og ledninger 398 

Kælderbjerg Park 49 

Vestlig tilløbsledning, funktionsproblemer 135 

Restrukturering Rågemark Renseanlæg 26 

Renovering af bassiner 12 

Renovering af spildevandsbassiner 6 
Uvedkommende vand (forundersøgelser for 
projekter) 1.313 

Interne anlægsomkostning til fordeling 385 

  

  
 

Gribvand A/S 

Resultat for 2. kvartal 2017 giver et underskud på TDKK 804.  

Der er omsat TDKK 1.116, mindre end budget. Dette skyldes primært et fald i solgte timer til 

Gribvand Spildevand 

Til gengæld ligger alle samlede og afholdte driftsomkostninger, i første halvår, under det 

budgetterede med TDKK 312. Der er mindre negative afvigelser på omkostningssiden for 

afskrivninger, finansielle omkostninger og bygninger. Dette kan forklares med manglende 

periodiseringer. Alle periodiseringer bliver justeret ved årsafslutning. I løbende 

regnskabsperiode er der kun lavet periodiseringer for beløb over TDKK 15 pr. post 

  

Likviditet 

Gribvand Spildevand har nominel 17,6 mio. DKK liggende i depot. Selskabet indsatte i april DKK 15 

mio. på en Premium konto, hvorved negativ rente undgås.  Den nuværende aftale omfatter blandt 

andet, at der ikke beregnes negativ rente af indestående op til 10 mio. DKK. Aftalen ophører pr. 1. 

marts 2018, hvorefter der vil blive beregnet en negativ rente på 0,50% af indeståendet. Selskabet 

arbejdet p.t. i samarbejde med banken på at finde en model, der reducerer den negative rente.  
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I februar er der købt ”Sydbank Porteføljepleje Konservativ” af to omgange til en samlet købsværdi  

på 17.590.465 kr. I den efterfølgende periode er værdien steget til 17.768.325 kr.  

 
3 Driften 
3.1 Væsentlige driftshændelser og udledninger 
Utilsigtede udledninger og overløb,  

I 2. kvartal har der ikke været utilsigtede overløb fra pumpestationer eller fra oplande til 

pumpestationer eller fra kloaksystemet i øvrigt: 

Brudsbakken i Tisvilde 

Intet nyt i forhold til forrige kvartal. Næste skridt er en nærmere undersøgelse af dræningen af 

oplandet, herunder hvorledes søerne i området evt. er tilsluttet kloakken. 

Iglekærvej/Lundevangen 

Gribvand Spildevand har afsluttet undersøgelserne af hvilke ejendomme der har tagflader tilsluttet 

kloakken og har skrevet til en del af dem. Kontakten til grundejerne sker efter aftale med Kundeforum, 

og Gribvand Spildevand vil gerne bistå grundejerforeningerne i frivillig afkobling af tagfladerne. Påbud 

vil ikke blive aktuelt i første omgang men kan selvfølgelig komme på tale senere. 

Den vestlige tilløbsledning 

Forøgelse af bassin i Ramløse til dobbelt volumen gennemføres i løbet af sommeren 2017. Projekt for 

udvidelse er under udarbejdelse og Nordkysten A/S skal stå for udvidelsen. 

Målere på samtlige overløb på den vestlige tilløbsledning er under planlægning/installation som 

beskrevet i afsnit 3.3. Den af COWI opstillede model for beregning af aflastninger er blevet anvendt til 

en genberegning af forholdene baseret på diverse målinger siden årsskiftet. Resultatet var stort set 

som tidligere meddelt Gribskov Kommune. 

De to overløb i den nordlige del af Ramløse, vil blive optimeret så de tilhørende bassiner tages i brug 

under regn. 

Gribvand Spildevand vil i løbet af sensommeren/efteråret ansøge om udledningstilladelser for samtlige 

overløb mhp. at tilladelse vil være meddelt ved årsskiftet. Herefter effektueres tilladelserne i henhold til 
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tidsplanerne for opfyldelse. Her er det naturligvis vigtigt at tidsplanerne for opfyldelse afstemmes med 

Gribvand Spildevands økonomi. 

Øvrige funktionsproblemer i kloakken 

COWI har udarbejdet en rapport om de funktionsproblemer i kloakken, som er identificeret udover 

ovennævnte problemer.  

Rapporten sendes til Gribskov Kommune, når den er blevet gennemgået af Gribvand Spildevand. I 

forbindelse med etablering af målere på overløb, er der fundet en række forhold vedr. overløbene som 

ikke stemmer med DANDAS-databasen. Rapporten skal derfor justeres når overløbene er endeligt 

gennemgået og afvigelserne i forhold til DANDAS er afdækket. De sidste 3 overløb gennemgås ultimo 

juli ved assistance fra entreprenør, da en række dæksler skal lokaliseres og åbnes for jorddækning og 

asfaltering. Herefter færdiggøres rapporten.  

 
3.2 Udledning fra renseanlæggene 
 
Udledning fra renseanlæggene i 2. kvartal 2017. 

 

 
 

3.3      Efterkontrol af flowmålinger og overløbsmålinger på 
renseanlæggene 

 
Overløbet på Helsinge Renseanlæg er ombygget, således at der kun findes ét overløb på 
renseanlægget. Derved sikres bedre og mere valide målinger for overløb og tillige at både den grønne 
tank og tunnellen er fyldte før overløb træder i funktion. Overløbet vil blive omfattet af en ansøgning 
om udledningstilladelse. 
 
Alle 40 overløb i pumpestationer, 5 overløb i kloaksystemet og 5 overløb på renseanlæggene med 
fælleskloakeret areal, er nu blevet ind målt. Målere på de 5 renseanlæg med fælleskloakeret areal er 
opsat, men der er et behov for at få dem endeligt indstillet ved nogle indmålinger på renseanlæggene. 
Dette er nu udført, så målerne vil i løbet af september være fuldt installerede. 
 
De i alt 45 overløb i kloaksystemet installeres nu, idet det bemærkes, at en stor del af overløbene 
allerede har målere der blot skal justeres, udskiftes eller gøres operationelle. De 45 målere vil være 
installeret i løbet af september. Derudover installeres målere på renseanlæg uden fælleskloakeret 

Anlæg Dato Målt Krav Bemærkning

Tisvilde afløb 24-04-2017 SS 11 mg/l Krav 10 (50) mg/l

Vejby afløb 24-04-2017 NH3-N 3,6 mg/l Krav 3 mg/l

Vejby afløb 10-05-2017 NH3-N 1,2 mg/l Krav 1,0 mg/l

Dronningmølle afløb 24-04-2017 NH3-N 5,8 mg/l Krav 3 mg/l

Dronningmølle afløb SS 20 mg/l Krav 10 (50) mg/l

Gilleleje afløb 10-05-2017 SS 19 mg/l Krav 10 (50) mg/l

Årsagen til overskridelserne 

formodes at være 

renseanlæggenes ringe størrelse 

og vanskelighederne ved at drive 

disse når belastningen i foråret 

svinger som følge af 

sommerhusene.
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opland, ikke fordi de kan aflaste som følge af nedbør, men fordi driftsuheld på renseanlæg kan 
medføre store udledninger, 
 

3.4 Drift af pumpestationer, slam og driftswebben 
 

Pumpestationerne 

Der er udført service på 5 pumpestationer i Q2 og 7 er i gang sat ved udgangen af 2. kvartal. I 
kvartalet er der kaldt 36 til service, så driften er ved udgangen af 2. kvartal 24 pumpestationer bagud. 
Driften forventer at efterslæbet er indhentet i løbet af 3. kvartal. 

Slam der tilkøres renseanlæggene uden for tømningsordningen 
Sand og grus der opsuges fra kloakker og bassiner samt fra diverse private kloakker skal tilkøres et 
nyt modtageanlæg, placeret på Helsinge Renseanlæg nord for Skovgårdsvej. 
 
Entreprenørarbejdet er afsluttet modtageanlægget er idriftsat. 
 
Gribskov Kommune får dermed adgang til et anlæg hvor opsug fra kommunens vejbrønde kan 
aflæsses med henblik på efterfølgende bortskaffelse på kommunens foranledning. 
 
Dog vil materiale der opsuges fra kloakker som følge af tilstopninger, stadig blive kørt til Helsinge 
Renseanlæg syd for Skovgårdsvej, da dette opsug kan rumme lugtafgivende stoffer, i modsætning til 
sand og grus. 
 
Der indføres afregning for afleverede mængder af sand, grus og slam fra 2017. 
 
Slam fra tømningsordningen 
Når ovennævnte anlæg er idriftsat vil det kun være tømningsordningen, der bliver betjent på Helsinge 
Renseanlæg syd for Skovgårdsvej og for samletankes vedkommende tillige på Udsholt Renseanlæg. 
Målere mv. for kontrol af aflæssede mængder fra tømningsordningen, er installeret og idriftsat på 
begge renseanlæg. En opgørelse foretaget for april-juni viser, at der er meget fin overensstemmelse 
mellem de målte mængder og de indmeldte mængder i Envitrix. Det peger i retning af, at tiltagene for 
at undgå den ukontrollerede tilkørsel af slam mv. til renseanlæggene fra nabokommuner mv. er 
ophørt. 
 
Driftswebben 

Driftswebben er installeret på Gribvand Spildevands server i en fornyet udgave og er i drift. Personalet 

er oplært og det er hensigten at analysere alle indberettede data i driftswebben  for at spore de tidlige 

tendenser, til hvor driften har udfordringer rent geografisk og fagligt i det daglige arbejde. 

Gribvand Spildevand har i 2. kvartal analyseret de data, der er blevet registreret i driftswebben for at 

kortlægge problemer og årsager samt sikre, at ledninger og brønde er lagt ind som driftspunkter.  

Der er i alt kommet 517 henvendelser på driftswebben, der har generet 205 opgaver. I forhold til 

"gengangere" er det konstateret, at det er under 10 steder der er kørt til mere end en gang. Der er 

således ikke meget datagrundlag at lave statistik på og man afventer 3. og 4. kvartal for at få forøget 

datamængden før der kan laves statistik. 
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Sweco er kontaktet mhp at få rapportfunktionerne til mere præcist at generere rapporter efter 

Gribvand Spildevands behov.  

Driftspunkterne er lagt ind. Der anvendes dog primært pumpestationer og ledningsstræk i 

registreringerne da det er her de fleste problemer opstår. 

Som noget nyt registreres alle driftsstop på pumpestationerne, så man forventer en stigning fremover i 

antallet af indrapporterede problemer og dette vil også medvirker til at øge statistikgrundlaget. 

 

 
 
 
Udkald mv. 

Der har i 2. kvartal været 25 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk 

forstoppelser. Der har været 9 udkald til Sandet hvor huspumper har sat ud, bl.a. på grund af 

sensorfejl. 
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3.5  Registrering af kald 
Gribvand Spildevand registrerer samtlige kald til driften fra forbrugerne. Kald kan være klager eller 
oplysninger om driftsforstyrrelser, som driften i udgangspunktet skal tage sig af.  
 
Alle kald registreres i Navision, med dato for kald, modtager, kaldets indhold og evt. aktion fra driftens 
side. D. 20. i måneden orienteres ledelsen om forrige måneds kald og aktioner. 
 
Efter 2. kvartal har der været 2.210 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 92% i 

gennemsnit besvaret. Sammenlignet med andre virksomheder er besvarelsesprocenten meget høj. 

Uden for arbejdstid flyttes kaldene til Falck. Kun relevante kald tilgår vagten. Siden 1. januar 2017 har 
Falck besvaret 130 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 130 opkald, er 34 videregivet til vagten. 

 
 
4 Myndighedsemner 
Gribskov Kommune har frem til og med 2. kvartal 2017 godkendt 21 sager vedr. afdragsordning, der 

er fremsendt til effektuering hos Gribvand Spildevand. Det kræver, at ejer vil benytte sig af dette, 

udover den 3 års længere frist de har fået til opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning. 

 
 

5 Væsentlige anlægsarbejder i 2016 
Status for væsentlige anlægsarbejder der er i gang sat i 2016 og som færdiggøres i 2017: 
 
Loggere på overløb 
Der etableres loggere til registrering af overløb i overløbsbygværkerne og i pumpestationer med 
overløb samt i alle renseanlæg.  
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Overløb i bygværker, der ikke er pumpestationer, vil blive forsynet med "kopper". Kopperne installeres 
på overløbskanten og vil være fulde af vand efter regn hvis der har været overløb. 
 
Driften skal derfor efter regn de kommende måneder registrere om kopperne er fulde af vand. 
Resultatet vil indgå i vurderingen af hvilke overløb der aflaster så hyppigt, at det betinger etablering af 
loggere eller om "kopperne" kan fremadrettet kan udgøre overvågningen. 
 
Alle koter til overløb mv. er nu indmålt og grundlaget for installation/justering mv. af loggere er nu 
tilvejebragt. 
 
Loggerne vil være installeret i løbet af sommeren 2017. 
 
Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt 
Kloakeringen er gennemført bortset fra retablering af nogle vejarealer. 
 
Kloakering af de frivillige ejendomme er under projektering og påbegyndes i 2017. 
 
Ejerskaber til bassiner og søer 
Gribvand Spildevand vil i 2017 få endeligt afklaret ejerskaber til bassiner og søer. I praksis vil der være 
tale om, at der skal ansøges i hvert enkelt tilfælde til Gribskov Kommune, enten om omdannelse af sø 
til bassin eller et bassin der skal overgå til sø. 

 
Ny spildevandsledning fra Tisvilde Strand til Tisvilde Renseanlæg 
Ledningen er færdig og ibrugtaget. Der mangler at blive monteret luftdoseringsanlæg til imødegåelse 
af H₂S, men det problem opstår først (om overhovedet) i løbet af vinteren når belastningen falder. 
 
Nedlægning af bassin ved Idrætsvej 
Nedlægning af bassinet ved Idrætsvej er gennemført. Der udestår lidt asfaltarbejder og stillingtagen til 
hvorledes søen skal fremstå, når den nu ikke længere skal modtage spildevand. Hvis Gribvand 
Spildevand på et tidspunkt overtager Ammendrup Å, vil søen kunne indgå som regnvandsbassin eller 
sø i tilknytning hertil. 
 
Fortsat afkobling af tagflader i Arresøoplandene 
Afkobling af tagflader for ejendomme forventes gennemført i visse af omlandene ved Arresø. 
Afkoblingen sker frivilligt og efter meddelelse af nedsivningstilladelse fra Gribskov Kommune. I det 
omfang afkobling kan ske oplandsvis (alle grundejere skal da være enige om det), opnår Gribvand 
Spildevand økonomiske fordele ved afkoblingen, og kan dermed tilbagebetale en del af de tidligere 
indbetalte tilslutningsbidrag. Afkobling af tagflader sikrer mindre aflastninger til Arresø under regn, 
reducerer driftsomkostningerne og mindsker behovet for bassiner. 
  
Gribvand Spildevand har ikke mulighed for at fremme processen, da den er drevet på frivillig basis af 

grundejerforeningerne. Gribvand Spildevand støtter med rådgivning og tilbagebetaling af 

tilslutningsbidrag efter de regler som Gribvand Spildevand administrerer ordningen. 

Projektet er ikke et Gribvand-projekt, men Gribvand assisterer grundejerforeningerne med rådgivning 

mv. 
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Sidste nyt er at Bækgårdens grundejerforening og grundejerforeningen "Granly" har udvist interesse 

for afkobling. 

Kloakering af Sandet 
De sidste tiltag for at undgå dannelse af svovlbrinte i systemet vil blive udført i sommeren 2017. 
Oprindeligt var det meningen af tiltagene skulle have været gennemført i 2016, men Grundfos og 
Gribvand Spildevand har det sidste års tid været i dialog om bl.a. svovlbrinteproblemet og løsningen 
har derfor trukket ud. Løsningen er at etablere 40 luftkompressorer til huspumperne. Kompressorerne 
vil være installeret i løbet af sommeren 2017. Der er p.t. indgået aftaler med 25 ejendomme om 
installation af luftkompressorer. De sidste 15 forventes indgået i løbet af sommeren. Aftalerne er 
nødvendige at indgå, fordi Gribvand Spildevand ikke ønsker at ekspropriere. Skulle en ejendom ikke 
være interesseret i at indgå en aftale, kan luftkompressoren installeres på en anden nærliggende 
ejendom der måtte være interesseret i at indgå en aftale. 
 
Modtagestation for slam mv. fra kloakker 
Modtagestationen er færdig og idriftsat. 
 
Målere for septisk slam og spildevand fra samletanke 
Målerne er idriftsat på Udsholt og Helsinge Renseanlæg 
 
Istandsættelse af gammel tank på Gilleleje Renseanlæg og indretning til forsinkelsesbassin 
Tanken er tømt og rengjort. I samarbejde med COWI og Fl. Westring A/S istandsættes bassinet, men 
først skal COWI vurdere om bassinet i sin nuværende udformning og tilstand skal opdriftssikres. 
Undersøgelserne skulle have været afsluttet ca. 1. maj, men forskellige tekniske forhold har udfordret 
arbejdet. Det forventes at bassinet er klar til drift til september, men kun i en nødtørftig udformning, da 
økonomien generelt er stram. Bassinet vil dog miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt og 
arbejdsmiljømæssigt være fuldt i orden. Det nødtørftige ligger i at der ikke installeres automatisk 
spuleudstyr mv. før til næste år. 

 
5.1            Data og datakvalitet 
Gribvand Spildevand mangler kun at få etableret ny overvågning på ganske få pumpestationer. 
 
Grundfos, der har leveret udstyret, har leveret to typer af flowmåling kaldet "avanceret" og "simpel". 
Begge typer flowmålinger skal kunne levere valide data for både tørvejr og regnvejr – de to typer 
udstyr har blot en forskel i loggefrekvens og nøjagtighed. 
 
Som tidligere orienteret er der et udestående mellem Gribvand Spildevand og Grundfos om 
dokumentation for datakvaliteten. Grundfos har leveret flere skriftlige orienteringer/dokumentationer og 
datakvaliteten, men ingen af dem har været fyldestgørende.  
 
Gribvand Spildevand og Grundfos har nu aftalt et program frem til nytår, hvor målingerne én gang for 
alle kontrolleres. Programmet omfatter installation af 10 induktive kontrolmålere på 10 udvalgte 
pumpestationer. 
 
Rapporteringerne fra SRO-anlægget er også forbedret idet der er lavet rapporter, der effektivt kan 
samle og systematisere store datamængder, bl.a. til brug for opsporing af uvedkommende vand.  
 
Nu mangler bare ovennævnte kontrol af datakvaliteten.  
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6 Status for effektivisering - realisering af strategien 
 
6.1            Myndighedsbehandling – renseanlæg 
Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg 
Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg er omfattet af tillæg til spildevandsplanen. Afgørelsen 
vedr. VVM-pligtighed er nu endelig og der er ikke indkommet indsigelser. Nordkysten A/S er ved at 
etablere den sidste ledningsstrækning fra Pårup til Gilleleje og når denne er færdig samt når der er 
etableret pumpestation på Dronningmølle Renseanlæg, kan anlægget tages ud af drift. På det 
tidspunkt vil forsinkelsesbassinet på Gilleleje Renseanlæg tillige være klar til brug.  
 
Nedlægning af de øvrige renseanlæg 
Det er aftalt med Gribskov Kommune at kommunen behandler restruktureringen i etaper (særligt for 

VVM) da en VVM-afgørelse forældes i løbet af relativt kort tid. Da restruktureringen sker over flere år 

frem til 2020 eller 2021, vil tillæg til spildevandsplan og VVM ske etapevist.  

I 2017 færdiggøres dog VVM for udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg så disse kan 

påbegyndes udbygning i 2018. 

De øvrige renseanlæg nedlægges løbende fra 2019 (måske allerede 2018) og ca. tre år frem, bl.a. 

afhængig af økonomi. 

 
6.2 Myndighedsbehandling - havledning 
 
Afsluttet. 
Der bliver ikke behov for havledning ved Gilleleje og havledningen ved Udsholt er tilstrækkelig. 
 

 
6.3 Afskærende ledninger til senere nedlægning af renseanlæg 
 
De sidste ledningsstrækninger er blevet skitseprojekteret i foråret 2017 for at få overblik over de 
resterende omkostninger til ledningsarbejder og pumpestationer.  
 
Kun den ledningsstrækning der har betydning for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg, 
etableres i 2017. 
 

 
6.4            Nyt slammineraliseringsanlæg 
 
Museet har afsluttet undersøgelserne af jorden for fortidsminder. Udbud af entreprenørydelsen er 
afsluttet og Nordkysten A/S vandt entreprisen. Adgangsvejen er ved at blive etableret. 
 
Anlægsarbejdet er så småt igangsat i juni og vil omfatte adgangsvej, trykledninger fra Udsholt og 
Gilleleje Renseanlæg til slammineraliseringsanlægget, rejectvandsledning til Gilleleje Renseanlæg og 
selve mineraliseringsanlægget. 
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Byggetilladelse til pavillon for mandskab søges i løbet af sommeren. 
 

 
6.5 Status for uvedkommende vand 
Nedenstående tabel viser udviklingen i de uvedkommende vandmængder siden 2010 
(% af vandforbruget):  

 

 
 
Tallene angivet under 2016 og 1. kvartal 2017 viste sig at være lidt fejlbehæftede i de to sidste 
kvartalsrapporter, men ikke i et omfang der ændrer på kommentarerne givet i de to kvartalsrapporter. 
Tallene angivet ovenfor er de korrekte tal for 2016 og 1. kvartal 2017. 
 
For 2. kvartal 2017 knyttes følgende bemærkninger: 
 
Som ventet udviser renseanlæggene lavere værdier 2. kvartal. Sommerhalvåret, 2. kvartal og 3 
kvartal, er altid kendetegnet ved lavere grundvandsstand og dermed lavere indsivning.  
 
Særligt Stokkebro Renseanlæg er som altid meget højt belastet 
 
Som nævnt tidligere, er det målsætningen for Gribvand Spildevand at nedbringe de uvedkommende 
vandmængder til maksimalt 100% af vandforbruget, som gennemsnit over året. 
 
I forhold til uvedkommende vand vil der fortsat være fokus på Dronningmølle, Smidstrup, Stokkebro, 
Tisvilde og Udsholt Renseanlæg, men i særlig grad Stokkebro, Smidstrup og Tisvilde.  
 
Billedet er helt som forventet i forhold til tidligere års variation i uvedkommende vand over året. 

 
 

7             Kundeservice og tømningsordning 

Renseanlæg 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. kv. 

2017

2. kv. 

2017

Helsinge 101% 137% 98% 95% 50% 100% 89% 163% 143%

Gilleleje 121% 158% 112% 68% 59% 58% 62% 187% 160%

Udsholt 434% 238% 239% 179% 176% 205% 212% 432% 187%

Smidstrup 235% 237% 173% 163% 216% 399% 393% 102% 91%

Stokkebro 603% 529% 497% 474% 432% 571% 598% 1206% 554%

Vejby 186% 266% 133% 193% 100% 128% 144% 219% 181%

Tisvilde 227% 185% 196% 197% 174% 241% 207% 117% 100%

Dronningm. 289% 368% 361% 246% 282% 251% 191% 123% 103%

Kagerup 122% 372% 301% Nedlagt Nedlagt Nedlagt Nedlagt Nedlagt Nedlagt 

Græsted 62% 111% 77% 67% 14% 117% 107% 187% 160%
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7.1            Kundeservice 
 

Gribvand Spildevand har etableret en procedure for opfølgning på alle væsentlige 

kundeserviceopgaver, herunder:  

 Antal flytteafregninger. I 2. kvartal 285 stk. 

 Antal mails: 1.551 stk. inkl. mails, der vedr. tømningsordningen 

 Afsluttede tvangsauktioner: 6 stk. 

 Efi Indbetalinger i 2. kvartal, 53.828 kr. 

 Antal rykker sendt: 1.477 stk. 

 Målerskifte 40 stk. 
 

40 kunder har, udover rykkerskrivelser, også modtaget en rykker fra RKI. 10 kunder har indbetalt 

restancen og 5 har indgået en afdragsordning. 

Restancer pr. 30.06.2017  er DKK 6,7 mio. Her af er DKK 4,7 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. Der 

er i øjeblikket 281 kunder med en restance som skat skal inddrive. Faldet skyldes ikke Skats indsats. 

Kundeservice har indgået en afdragsordning med 19 af disse kunder. I alt er der indgået 

afdragsordninger for DKK 1,25 mio., svarende til 98 kunder. 

Indbetalingerne fra Skat fordeler sig på følgende vis: ca. DKK 0,98 mio. i 2011, DKK 1,7 mio. i 2012, 

DKK 1,625 kr. i 2013 og DKK 1,75 mio. i 2014, 770.000 kr. i 2015, 153.272,33 kr. i 2016 og 56.200,95 

kr. i 2017 

Der er i 2017 i alt ringet til 120 kunder med restancer – 54 har betalt andre 18 har indgået en 

afdragsordning 
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7.2            Tømningsordningen 

Rutetømning af bundfældningstankene kører planmæssigt. Der har været annonceret i den lokale avis 

2 gange. 

Der er i 2. kvartal tømt 760 bundfældningstanke, af dem har 56 været ekstra tømninger. I samme periode 

er der tømt 372 samletanke. 

Der er i kundeservice meget få henvendelser vedr. tømningsordningen og vi må derfor antage at 

ordningen fungerer som den skal. 

 

8 Udbud 

Status for udbud: 

 Udbud af indkøb af reservedele og service på maskinelle installationer på renseanlæg pågår 

 Udbud laboratorieydelser pågår i regi af Nordkøb. 

 Gribvand Spildevand har accepteret at deltage i fælles udbud af kemikalier. Nordkøb 

koordinerer processen. 

 Udbud af entreprenørarbejdet vedr. nyt slammineraliseringsanlæg er gennemført. 

Nordkysten A/S vandt over Gravmand A/S fra Frederikssund. De to tilbud lå indenfor 5%. 

 Udbud af TV-inspektion er udarbejdet, udbud afventer opgørelse af forventet omfang de 

kommende år. 

 Udbud af Strømpeforingsarbejder er udarbejdet, udbud afventer opgørelse af forventet omfang 

de kommende år. 

 Udbud af målinger er udarbejdet, udbud afventer opgørelse af forventet omfang de kommende 

år. 

 Udbud af rådgivningsydelser er under overvejelse, driften og anlæg skal overveje behovet for 

rammeaftaler på forskellige typer af arbejder. Hvis der er volumen nok i opgaverne, udbydes 

disse i 2-3 udbud. 

 Hostingaftale er indgået med IT Relation. 

 RAMBOLL udbyder efter sommerferien alle pumpestationer der skal anvendes på de 

afskærende ledninger og ved nedlægning af renseanlæg 

 Orbicon udbyder alle pumpestationer der skal indkøbes til det biologiske 

slambehandlingsanlæg. Udbud er i gang. 

 

 

9  Innovation 

Hjemmeside og Facebook 

Hjemmesiden opdateres løbende og der laves kvalitetskontrol på alle eksterne links. Opdatering er en 

løbende opgave.  
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På Facebook er der informeret om rutetømninger af bundfældningstanke, der gennemføres i uge 14 til 

20. Endvidere er der juni/juli pt. lavet 2 opslag som gør opmærksom på at man kan stille op som 

forbrugerrepræsentant til bestyrelsen. 5 kandidater har valgt at stille op. Flere opslag følger når 

kandidaterne skal præsenteres og afstemningsperioden igangsættes.  

Nyhedsbrev omhandlende forbrugervalget er offentliggjort på hjemmesiden. 

Der ud over har selskabet deltaget i den landsdækkende kampagnen på TV2 og TV” Charlie  ”Kun 3 

ting i dit lokum”, der gennemføres sammen med Danva og 12 andre forsyninger i Region Sjælland. 

Kampagnen startede den 22. marts og sluttet ultimo april. I den forbindelse har Gribvand Spildevand 

lavet opslag på Facebook samt vist banner på hjemmesiden.  

 
 

10 Diverse 
 

Tilslutningsbidrag Rundinsvej 63: Gribvand Spildevand har modtaget en adcitationsstævning (dvs. 

Gribvand er blevet ”med-sagsøgt”) med påstand om tilbagebetaling af 723.853,50 kr. med tillæg af 

rente til Ejendomsselskabet Ammendrupvej ApS. Kravet vedrører et af Gribvand Spildevands 

opkrævet tilslutningsbidrag for Rundinsvej 63.  

Den 22. juni var der retsmøde i sagen. Det var mellem den seneste køber (Ejendomsselskabet 

Ammendrupvej ApS) og sælger (Metro Therm) af ejendommene, og Gribvand Spildevand som 

adcitationsstævnet. Der forventes dom i sagen i august 2017 

 

Skovgårdsvej 2: Ejeren af en ejendom på Skovgårdsvej har anmodet retten om foretagelse af isoleret 

bevisoptagelse fra vedkommendes ejendom ved en skønsmand. Ejeren har gjort gældende, at 

ejendommen er blevet beskadiget som følge af et nedramningsarbejde ved Helsinge Renseanlæg 

initieret af Gribvand Spildevand i 2012. Forholdet er tidligere to gange på Gribvand Spildevands 

foranledning blevet undersøgt at Cowi, der har konkluderet, at Gribvand Spildevand ikke er ansvarlig 

for de indtrufne skader på ejendommen. Parterne blev enige om et skønstema, og Jens Kurt Jensen 

fra Sweco Danmark A/S blev udpeget som skønsmand i sagen.  

Den 20. februar 2017 blev der afholdt syn- og skønsforretning på ejendommen. Påstanden er, at 

arbejderne med at etablere den store bassinledning (tunnelen) med bygværker fra Helsinge 

renseanlæg til VP-torvet har gjort den siltholdige undergrund ustabil. Det har så fra da af og stadig 

betydet, at ejendommen revner. Gribvand Spildevands påstand er derimod, at ejendommen er 

funderet på sylesten og formentlig ikke står i frostfri dybde. Da arbejdet med etableringen af 

startskakten til tunnelen startede, var det kort efter nødvendigt at indstille arbejdet pga. hård frost. 

Dette vejrlig har betydet revnedannelser i flere bygninger som ikke er funderet i frostfri dybde. Efter 

syn- og skønsforretningen blev der foretaget flere undersøgelser (prøvegravninger) af jordbunden og 

funderingen. 

Det fremgår nu bl.a. af skønsrapporten: ”Det er skønsmandens vurdering, at de under spørgsmål 1 

anførte forhold ville være opstået selvom der ikke var foretages ramning af spuns i en afstand af 150 
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m fra ejendommen. Således er det skønsmandens opfattelse, at skaderne overvejende kan henføres 

til ejendommens svage fundering, kombineret med en renovering som i ringe grad tager hensyn til 

bygningens overordnede statik.” 

Modparten har frist til den 7. august til at komme med supplerende spørgsmål til skønsmanden.  

 

ISS Kloak- og Industriservice A/S: ISS har været antaget som entreprenør på Gribvand Spildevands 

tømningsordning. ISS har i kontraktperioden afleveret væsentlige mængder slam til Gribvand 

Spildevand, som ISS ifølge parternes aftale selv er forpligtet til at håndtere og bortskaffe. Gribvand 

Spildevand har derfor fremsat krav om betaling for modtagelse af det pågældende slam, ligesom 

Gribvand Spildevand har anmodet ISS om at redegøre nærmere for anvendelsen af Gribvand 

Spildevands renseanlæg. ISS forventes efter sommeren at komme retur med et forslag til betaling. 


