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Bestyrelsesmøde 
Gribvand Spildevand A/S 

 

 
Kvartalsrapport, Q3 2016 
 
Resume 
 
Forsyningssekretariatet har den 14. oktober 2016 oplyst at Gribvand Spildevand kan forvente at 

modtage udkast til den økonomiske ramme for 2017 i løbet af uge 44. Efter modtagelsen af udkastet 

forventes det at Gribvand Spildevand har 14 dage til at fremsætte kommentarer hertil, hvorefter den 

endelige økonomiske ramme kan fastsættes. 

Taktprocessen for 2017 må gennemføres med forbehold for det endelige prisloft. 

Resultatet for Q3 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 14.690. Dette er en positiv 

budgetafvigelse på TDKK 1.759. Der er en positiv budgetafvigelse til trods for, at nettoomsætningen er 

TDKK 1.182 lavere end budgetteret. Til gengæld er omkostninger, afskrivninger og finansielle poster 

også lavere end budgetteret med TDKK 2.941. 

Den positive budgetafvigelse for resultatet kan primært forklares ved lavere omkostninger til 

administration og drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Omkostninger til distribution ligger over 

budgettet. Der er samlet for Q1-Q2-Q3 2016 afholdt færre afskrivninger og finansielle poster i forhold 

til det budgetterede. 

Frem til medio juli er der anvendt for DKK 24 mio. til anlæg. Det samlede budget er på DKK 52,9 mio. 

Resultatet I Gribvand, for Q3 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 484 i forhold til budgettet 

på TDKK -263. Dette giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 746. 

Budgetafvigelsen skyldes i høj grad, at omkostninger til løn og personale er lavere end budgetteret og 

giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 533. 

Til gengæld er der solgt færre timer til GVS svarende til TDKK 863. 

Efter 3. kvartal har der været 3259 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 97% 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 2016 har 
Falck besvaret 322 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 322 opkald, er 70 videregivet til vagten. 
 
Der har været flere overskridelser af udledningstilladelserne på renseanlæggene. Årsagen er generelt 

at driften forsøger at ramme udlederkravene bedre, frem for at ligge væsentligt under kravene, for at 

spare energi og kemikalier. I et enkelt tilfælde kan overskridelsen ikke forklares og i to tilfælde er der 

tale om eftervirkninger af uheldet med jernsulfat på Udsholt Renseanlæg. 

Mht. utilsigtede udledninger er der nu identificeret 6 spots der er fokus på, Arresøoplandene, 

Brudsbakken, Savværksvej, Esrum/Esbønderup, Tisvilde Renseanlæg tilløbsledninger samt 
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Iglekærvej. Alle 6 spots er der nu styr på forstået på den måde at der er overblik over problemerne og 

hvorledes de skal løses. Løsninger er enten i gang med at blive udført eller bliver igangsat i løbet af 

2016. 

 

1 Emner af betydning for selskabets drift 

1.1 Lovgivning 

Siden sidste ejerrapportering er der følgende nyheder omkring den nye regulering: 

Proces for udsendelse af økonomiske rammer 

Forsyningssekretariatet har den 14. oktober 2016 oplyst at Gribvand Spildevand A/S kan forvente at 

modtage udkast til den økonomiske ramme for 2017 i løbet af uge 44. Efter modtagelsen af udkastet 

forventes det at Gribvand Spildevand A/S har 14 dage til at fremsætte kommentarer hertil, hvorefter 

den endelige økonomiske ramme kan fastsættes. 

Fristen for udsendelse af den endelige afgørelse om den økonomiske ramme for 2017 er den 15. 

december 2016. Takstprocessen for 2017 må derfor gennemføres med forbehold for den endelige 

økonomiske ramme. Der fortsat tale om en forventet tidsplan og afvigelser i tidsplanen kan 

forekomme. 

Ændringsbekendtgørelse om økonomiske rammer 

Der er i september 2016 udsendt udkast til en ændringsbekendtgørelse om økonomiske rammer for 

vandselskaber. Forslaget der er i høring omhandler følgende forhold: 

 Mulighed for indregning af tilbagebetaling af vejbidrag i den økonomiske ramme 

 Mulighed for tillæg til investeringer planlagt og igangsat før den 1. marts 2016 

 Mulighed for generhvervelse efter salg af større aktiver 

 Mulighed for tillæg til at hjælpe konkurstruede vandselskaber 

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsendt en ny bekendtgørelse til afløsning af den tidligere fra 

marts 2016 og udsendelsestidspunktet kendes ikke. 

Nye økonomiske rammer 

Forsyningssekretariatet har i oktober 2016 udsendt et opdateret metodenotat, der beskriver den 

metode, som anvendes til at fastlægge det nye økonomiske grundlag for vandsektorselskaberne. Det 

opdaterede notat erstatter det notat der blev udsendt i juni 2016. Den væsentligste ændring er at 

Forsyningssekretariatet i det nye notat har valgt at driftsomkostninger i den nye økonomiske rammer 

baseres på et gennemsnit af de faktiske driftsomkostninger for perioden 2013 – 2015.  

I det tidligere notat blev metoden for fastlæggelse af driftsomkostningerne beskrevet som værende det 

højeste tal for de faktiske driftsomkostninger i perioden 2013 – 2015. Driftsomkostningerne i den 

økonomiske ramme for 2017 kan som udgangspunkt ikke overstige driftsomkostningerne i prisloft 

2016. 
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For Gribvand Spildevand A/S vil den første reguleringsperiode omfatte kalenderåret 2017, mens de 

efterfølgende reguleringsperioder vil omfatte kalenderårene 2018-2019 henholdsvis 2020-2021. Fra 

kalenderåret 2022 vil der for Gribvand Spildevand A/S blive fastsat 4-årlige reguleringsperioder.  

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer 

Vandsagernes behandling i Østre Landsret er blevet udsat til foråret 2017 med forventet afgørelse i 

efteråret 2017 henset til den igangværende syn- og skønsproces. 

Der har været indkaldt til syn- og skønsmøde, hvor skønsmanden udbad sig supplerende oplysninger. 

I henhold til den oprindelige plan skulle syns- og skønsrapporten have været færdig senest den 1. 

september 2016, men er på nuværende tidspunkt endnu ikke offentliggjort. 

Status siden sidste rapportering er således uændret. 

 

2 Økonomi 

Gribvand Spildevand A/S 

Resultatet for Q3 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 14.690. Dette er en positiv 

budgetafvigelse på TDKK 1.759. 

Der er en positiv budgetafvigelse til trods for, at nettoomsætningen er TDKK 1.182 lavere end 

budgetteret. Til gengæld er omkostninger, afskrivninger og finansielle poster også lavere end 

budgetteret med TDKK 2.941. 

Den positive budgetafvigelse for resultatet kan primært forklares ved lavere omkostninger til 

administration og drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Omkostninger til distribution ligger over 

budgettet. Der er samlet for Q1-Q2-Q3 2016 afholdt færre afskrivninger og finansielle poster i forhold 

til det budgetterede. 

Nettoomsætningen er TDKK 1.182 lavere end budgetteret. Vandafledningsbidraget er beregnet til 

TDKK 88.996 mod TDKK 90.198 i budgettet. Det variable vandafledningsbidrag afviger negativt med 

TDKK 1.605 fra budgettet, mens det faste bidrag er TDKK 403 højere end budgetteret. Den negative 

afvigelse i det variable vandafledningsbidrag forklares ved, at der er blevet behandlet en del 

vandspildssager i 2016. 

Der er opkrævet TDKK 113 i tilslutningsbidrag, mod budgetteret TDKK 0, idet tilslutningsbidrag i 

budget er modregnet i anlægsinvesteringer. 

Til gengæld er der budgetteret med en indtægt for behandlingsbidrag tømningsordning stor TDKK 

188. Her har indtægten været 0. I forbindelse med regnskabet for tømningsordningen vil det endelige 

behandlingsbidrag blive opgjort. 

Produktionsomkostningerne har bidraget positivt til budgetafvigelsen, da disse er realiseret med ca. 

TDKK 1.140 mindre end budgetteret. Den væsentligste årsag hertil er færre omkostninger til slam og 

drift og vedligehold samt manglende periodisering og udligning hen over året. De samlede udgifter til 

renseanlæg ligger TDKK 1.799 under det budgetterede. 



4 
 

Resultat af tømningsordningen ligger TDKK 658 lavere end budgetteret. Takst indbetaling 

(behandlingsbidrag) er TDKK 773 lavere end budgetteret og administrationsomkostninger er TDKK 

140 højere end det budgetterede. Der er registreret omkostninger under tømningsordningen, som vil 

blive omposteret i Q4. Herefter forventes resultat af tømningsordningen at ligge på det budgetterede. 

Distributionsomkostningerne bidrager negativt med TDKK 475 mere end budgetteret. Heraf er 

omkostninger til el på pumpestationerne TDKK 142 højere end budgetteret. Det højere elforbrug har 

været undersøgt, og der er foretaget en periodisering til Q4 af det fakturerede a’contoforbrug. 

Samtidig er elafgift korrigeret. Omkostninger til pumpestationer bidrager positivt med TDKK 11. 

Ledninger og brønde bidrager negativt med TDKK 135. Til Bassiner og overløb er der forbrugt TDKK 

209 højere end budgetteret. Der har været en øget indsats til pleje og oprensning af bassiner i forhold 

til tidligere år.  

Administrationsomkostningerne har bidraget positivt til den samlede positive budgetafvigelse med 

TDKK 617. De væsentligste årsager hertil er, at der har været et mindre forbrug til regnskabs-

assistance og ekstern rådgivning/strategi. Der har været et merforbrug på Forbruger information og 

Målerdata. Der har ikke været budgetteret med omkostninger til Forbruger information i Gribvand 

Spildevand. Til gengæld er der i Gribvand forbrugt TDKK 203 mindre end budgetteret på Forbruger 

information. 

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

på TDKK 836. 

De finansielle omkostninger ligger tilsvarende under budgettet, og bidrager positivt med TDKK 824. 

Der er ikke foretaget periodisering af renteomkostninger. 

 

Anlægssager – Gribvand Spildevand 

Forbrug i Q3 2016 (TDKK 1.000)  

 

Kloakstik m.v. 1.087 

Tulstrupvej 171, byggemodning 15 

GIS - registrering 555 

Data for driftspunkter til databaser 18 

Deklarationer 31 

Løbende opdatering af strategi og forudsætninger 135 

Nedlægning af Udsholt, pumpestation og ledning 35 

Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning 198 

Frakobling af dræn, bakkelandet mv. 41 
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Nedlægning af Dronningmølle pst. & ledning 21 

Nedlægning af Stokkebro, pumpestation og ledning 13 

Smidstrup oplandsundersøgelser 7 

Nyt slamanlæg 138 

Ombygning af renseanlæg 648 

Nyt slamanlæg ved Helsinge 158 

Vestlig tilløbsledning etape 2 - planlægning 76 

Pinusparken 90 

VP- torvet- tunnel m.v 4 

Bassin ved Lærkevej til regnvand 25 

VP- Torvet, afsluttende arbejder 115 

Esrom, tiltag mod oversvømmelser 17 

Klimasikring generelt 18 

Nyt SRO-anlæg 594 

Vestlig tilløbsledning - forundersøgelser 152 

Regnvandsudløb og overløb, registrering 29 

Frakobling af befæstet areal Arresøoplandene 811 

Regnvandskloakering Ramløse 6 

Regnvandsbassin ved Lærkevej etape 2 44 

Kloakering Rågeleje - Udsholt 4.850 

Kloakering af Sandet 514 

Ejendomme i det åbne land 120 

Renovering af renseanlæg der nedlægges 2 

Renovering af renseanlæg der bevares 876 

Etablering af modtagerstation 522 

Ny garage på Helsinge Renseanlæg 27 

SRO-anlæg, renovering på Helsinge Renseanlæg 2 

Overløbsmålere Helsinge Renseanlæg 7 
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Dataopsamling på pumpestationer 161 

Renovering, fremtidens pumpestationer 939 

Renovering af pumpestationer generelt 664 

Overvågning af uovervågede pumpestationer 48 

Opdatering af overvågning på tidligere renoverede 433 

Datatransmission forbedres til pumpestationer 17 

Renovering 3 nye pumpestationer 307 

Pumpestation ved Gl. Frederiksborgvej 2 

Ledning fra Stejlepladsen til Tisvilde Renseanlæg 232 

Tv undersøgelser, målinger 918 

Renovering - Strømpeforing 1.845 

Renovering af brønde 828 

Kælderbjerg Park 42 

Renovering af bassiner 239 

Uvedkommende vand (forundersøgelser for projekter) 1.489 

Intern overvågning 29 

Interne anlægsomk. til fordeling 550 

  

Gribvand A/S 

Resultatet for Q3 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 484 i forhold til budgettet på TDKK       

-263. Dette giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 746. 

Budgetafvigelsen skyldes i høj grad, at omkostninger til løn og personale er lavere end budgetteret og 

giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 533. 

Til gengæld er der solgt færre timer til GVS svarende til TDKK 863. 

Administrationsomkostningerne ligger under budget med TDKK 513. Omkostninger til IT afviger 

negativt med TDKK 364, hvilket skyldes, at de årsabonnementer for hele 2016, der er bogført i H1 

2016 ikke er periodiseret. Til gengæld afviger omkostninger til Forbruger info positivt med TDKK 203.  

I Gribvand Spildevand er der dog omkostningsført Forbruger info med i alt TDKK 195, som ikke er 

budgetteret. Øvrige udgifter (forsikringer, kontorhold, porto, abonnementer) afviger positivt med TDKK 

571. Specielt posterne porto og forsikringer er væsentligt under budget 

Der er i perioden afholdt færre afskrivninger i forhold til det budgetterede på i alt TDKK 185. 
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Likviditet 

Gribvand Spildevand har nominel 29 mio. DKK Nordea Cibor6 OA 2018 liggende i depotet. Der ud 

over har selskabet indsat DKK 40 mio. på en Premium konto, hvorved negativ rente undgås.  

  

 
 

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

For 3.kvartal opsummeres utilsigtede overløb fra pumpestationer eller fra oplande til pumpestationer 

eller fra kloaksystemet i øvrigt: 

Savværksvej i Tisvilde 

Gribvand Spildevand har entreret med entreprenør om udførelse af membran og indhegning af den 

midlertidige inddæmning ved overløbet i Savværksvej. Entreprenøren forventes færdig omkring 

månedsskiftet oktober/november. Landinspektør Ole Hvilsby har indmålt koter til ny kloakledning fra 

Egemarken Pumpestation og op til bassinet på Stokkebro Renseanlæg som inddrages midlertidigt 

som bassin og Dines Jørgensen AS gennemfører geotekniske boringer d. 25. oktober. Herefter 

indhentes to tilbud på etablering af ledningen der forventes færdig inden nytår. Herefter fjernes den 

midlertidige inddæmning. 

Kloak ved Tisvilde Renseanlæg 

LMJ´s TV-inspektioner viser, at to kloakledninger er brudt sammen på strækninger, der forklarer at der 

aflastes urenset spildevand under regn. 

LMJ mangler at gennemføre et par hundrede meter af inspektionerne og før dette er udført, er det ikke 

muligt at gennemføre reparationerne. Der er møde med LMJ d. 27. oktober og det er forventningen af 

TV afsluttes primo november. 

Herefter indhenter Gribvand Spildevand tilbud på reparationerne, som forventes udført inden 

udgangen af 2016. 
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Problemerne skyldes således ikke overbelastning af renseanlæggets indløbsbygværk og dermed 

falder behovet for at udbygge overløbsfunktionen med en velfungerende rist mv. I forbindelse med 

restruktureringen skal renseanlægget nedlægges og her vil blive etableret et velfungerende overløb.  

Kortslutning mellem regnvands- og spildevandskloak i Helsinge 

I området ved Tømmerhandlen i Helsinge er der etableret en kortslutning mellem regnvandssystemet 

og spildevandssystemet. Kortslutningen er udført af driften for at aflaste regnvandssystemet der efter 

det oplyste skulle være overbelastet under regn.  

Kortslutningen kan lukkes, men vurderes at give problemer for de virksomheder, der er tæt herpå. 

Løsning med en ny regnvandsledning er undersøgt og vil koste ca. 1 mio. kr. Ledningen skal lægges 

fra kortslutningen til Ammendrup Å og kan placeres på flere måder. 

Tidsplan for at etablere en ny regnvandsledning vil være et år fra igangsætning, medmindre 

myndigheden kræver at der forud skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, så er tidsplanen 1,5 år. 

Det er dog vurderingen, at renseanlægget ikke belastes nævneværdigt med det ekstra regnvand der 

løber over ved kortslutningen og derfor er det valgt at udskyde investeringen, da andre investeringer 

presser sig mere på. 

Overløb Esbønderup Pumpestation og Tingbakken Esrum 

I 4.kvartal har der været ét utilsigtet overløb fra pumpestationen ved Tingbakken i Esrum og endnu et i 

1. kvartal 2016. Overløbet skyldtes en tilstoppet ledning som endnu ikke er årsagsafdækket men der 

arbejdes på sagen. 

Måleudstyret er retableret og overløb vil atter blive registreret. 

COWI er færdig med analysen af funktionen af hele afløbssystemet i Esrum og Esbønderup og 

resultatet er, at overløbene, både dem i tilknytning til bassinerne og dem i tilknytning til 

pumpestationerne samt overløbet ved Tingbakken, kun aflaster få gange årligt, med undtagelse af et 

enkelt, der aflaster betydeligt hyppigere (Esbønderup bassin). COWI udarbejder en rapport for 

området og har foreslået at udskifte pumperne i Esbønderup Bassinet til maksimal mulig ydeevne.  

Når det er fastslået hvordan og hver meget bassinet i Esbønderup kan forbedres, sendes rapporten til 

Gribskov Kommune med henblik på vurdering af behovet for yderligere tiltag. 

Rapporten sendes til Gribskov Kommune medio november 2016. 

Brudsbakken i Tisvilde 

I forhold til sidste rapportering kan oplyses, at samtlige vejbrønde i oplandet nu er undersøgt for 

fejlkobling og resultatet samles og renskrives/rentegnes i en rapport til Gribskov Kommune mhp. 

afkobling via påbud. Rapporten sendes til Gribskov Kommune medio november 2016. 

Næste skridt er en nærmere undersøgelse af dræningen af oplandet, herunder hvorledes søerne i 

området evt. er tilsluttet kloakken. 

Iglekærvej/Lundevangen 

I forhold til sidste rapportering kan oplyses, at undersøgelse for fejlkoblede tagflader ligger hos 

grundejerforeningen. Grundejerforeningen har sammen med Gribvand Spildevand opstillet et 
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måleprogram for kloakken opstrøms for Iglekærvej/Lundevangen, i håbet om at kunne identificere det 

mest belastede område når det regner og derefter gå efter tagfladerne. 

Måleprogrammet vil være i drift primo november og et resultat vil foreligge efter første regnhændelse 

der optræder som er mere end ca. 5-10 mm. 

Den vestlige tilløbsledning 

Undersøgelserne omtalt i sidste rapportering er afsluttede og resultatet foreligger. 

COWI er ved at skrive en rapport om situationen i området. Hovedkonklusionen er at der aflastes 

samlet set ca. 12-15.000 m³ spildevand til Arresø om året når det regner, fordelt på ca. 10 overløb 

fordelt på ca. 50-75 hændelser årligt. 

COWI foreslår installation af de maksimalt muligt kraftigste pumper i pumpestationerne for at 

nedbringe mængderne, men et sådan tiltag kan ikke nedbringe de aflastede mængder med mere end. 

ca. 20%. COWI foreslår endvidere, at aflastningerne "flyttes" ud af de bynære områder i Ramløse og 

Annisse, så aflastningerne så vidt muligt sker fra overløb der ikke er placeret i byerne. 

Endelig foreslår COWI at der installeres flowmålere på overløbene, så de aflastede mængder kan 

blive kalibreret i forhold til modellen og på det grundlag, nok forventeligt til sommer, kan planlægge 

yderligere indgreb. 

Rapporten sendes til Gribskov Kommune i løbet af november 2016. 

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 forelagt Gribvand Spildevand. 

Udledning fra renseanlæggene. 

Helsinge Renseanlæg 

Den 18/9: Total P 0,59 mg/l (krav 0,50 mg/l) 

 Overskridelsen er sket som led i driftens optimering af kemikalier 

Vejby Renseanlæg 

Den 26/7: Bundfældeligt stof, 2 t: 2 ml/l (krav 0,5 ml/l Vejledende krav) 

 Ingen forklaring 

Vejby Renseanlæg 

Den 18/9: Total N 10,0 mg/l (Krav 8 mg/l vejledende) 

 Overskridelsen er sket som led i driftens optimering af overholdelsen af kravene 

Udsholt Renseanlæg 

Den 26/7: Tot-N 52 mg/l (krav 8,0 mg/l) 

 Driftsuheld på renseanlægget hvor jernsulfat løb ud i renseanlægget 

Udsholt Renseanlæg 

Den 10-11/8:  Tot-N 30 mg/l (krav 8 mg/l) 

 Driftsuheld på renseanlægget hvor jernsulfat løb ud i renseanlægget 
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Rågemark Renseanlæg 

Den 26/7: Ammonium+ammoniak-N 26 mg/l (krav 1 mg/l) 

 COD 84 mg/l (krav 75 mg/l) 

 BI5 6,1 mg/l (krav 5,0 mg/l) 

 Tot-N 11 mg/l (krav 8,0 mg/l) 

 Bundfældeligt stof, 2 t: 2 ml/l (krav 0,5 ml/l Vejledende krav) 

 Bundvending i efterklaringstanken. 

 Driften har ikke oplysninger om hvorfor der er sket den bundvending, men oplyser 

 at det sker en gang imellem. Der er ikke noteret noget usædvanligt i driftsloggen. 

 Udslippet som følge af bundvendingen i tanken, har ikke medført slamflugt i et omfang  

 der kunne registreres på slamflugtsmåleren. Udslippet har derfor ikke haft karakter  

 af slamflugt, men blot medført lettere forhøjede værdier af forurening i det udledte  

 spildevand. Varigheden skønnes til en-to timer. 

Smidstrup Renseanlæg 

Den 26/7: Ammonium+ammoniak-N 4,3 mg/l (krav 1 mg/l) 

 Renseanlægget har været udsat for høj belastning 

Drift af pumpestationerne 

Der er udført service på 39 pumpestationer. Der udestår p.t. 21 pumpestationer til service og der er 

planlagt 36 stik til udførelse i det kommende kvartal.  

Slam der tilkøres renseanlæggene uden for tømningsordningen 
Sand og grus der opsuges fra kloakker og bassiner samt diverse private kloakker efter behov som led 
i regelmæssig renholdelse (enten rekvireret af Gribvand Spildevand eller af private), skal tilkøres et 
nyt modtageanlæg, placeret på Helsinge Renseanlæg nord for Skovgårdsvej. 
 
Entreprenørarbejdet er kontraheret og arbejdet går i gang. 
 
Gribskov Kommune får adgang til et anlæg hvor opsug fra kommunens vejbrønde kan aflæsses mhp. 
efterfølgende bortskaffelse på kommunens foranledning. Anlægget etableres samtidig med 
ovennævnte anlæg. 
 
Når anlæggene er etableret, vil det kun være tømningsordningen, der bliver betjent på Helsinge 
Renseanlæg syd for Skovgårdsvej. Målere mv. for kontrol af aflæssede mængder fra 
tømningsordningen, er nu installeret og idriftsat.  
 
Derudover vil materiale der opsuges fra kloakker som følge af tilstopninger, 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. 
 
Driftswebben 

Driftswebben er nu 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 ca. 1. 

december mhp. at spore de tidlige tendenser, til hvor det er driften har de store udfordringer rent 

geografisk og fagligt i det daglige arbejde. 
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Udkald mv. 

Der har i 3. kvartal været 64 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk 

forstoppelser. Der har været 12 udkald til Sandet hvor huspumper har sat ud, bl.a. på grund af 

sensorfejl 

 

3.2  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, idet dato for kald, modtager, kaldets indhold og evt. aktion fra driftens 
side noteres. D. 20. i måneden orienteres ledelsen om forrige måneds kald og aktioner. 
 
Efter 3. kvartal har der været 3259 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 97% 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 2016 har 
Falck besvaret 322 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 322 opkald, er 70 videregivet til vagten. 
 
I forhold til den aftale Gribvand Spildevand indgik med Falck, har omkostningerne til Falck i 2016 
været på DKK 28,336. 252 kald er ikke gået til driften. Det svarer til DKK 138.600. Den samlede 
besparelse er på DKK 110.264. 

 
 
4 Myndighedsemner 
 
Gribskov Kommune har frem til og med 3. kvartal 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 gennemføres i 2016: 
 
Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt 
Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen er nu endeligt vedtaget af Gribskov Kommune og danner dermed det 
lovgivningsmæssige grundlag for at kloakere yderligere 27 ejendomme i tilknytning til kloakeringen. 
Kloakeringen forløber planmæssigt og vil være afsluttet til årsskiftet. 
 
Muligvis vil de ejendomme der er omfattet af tillægget først blive endeligt kloakeret primo 2017. 
 
Ejerskaber til bassiner og søer 
Følgende søer mv. indgår i udredningen af ejerskaber til bassiner og søer: 
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Pinusparken 

 
 
Søer ved gl. Frederiksborgvej 

 
 
Tofte Industri 

Ejerskab/brugsret til at 
anvende sø som basin
skal fastlægges

Ledningen ned over 
marken er oprindeligt et
vandløb, bør omdannes
til regnvandskloak

Ejerskab/brugsret til at 
anvende sø som basin
skal fastlægges

Ejerskab/brugsret til at 
anvende sø som basin
skal fastlægges

Forbindelse mellem
søerne skal kortlægges
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Stæremosen 

 
 

Hele forløbet af vandløb
og kloakker I området
omkring Tofte Industri
skal kortlægges og
ejerbestemmes

Ejerskab/brugsret til at 
anvende sø som basin
skal fastlægges
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Bymose Hegn 

 
 
Bryggerengen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejerskab/brugsret til at 
anvende sø som basin
skal fastlægges

Ejerskab/brugsret til sø
skal fastlægges

Det skal afgøres om de 
mange regnvandsudløb
er reelle udløb eller om 
vandløbet skal overgå til
kloak
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Græsted Nord 

 
 
Gribvand Spildevand fremsender snarest ansøgninger/tillæg til spildevandsplanen til Gribskov 
Kommune, hvor der ansøges om, at de søer der indgår i kloaksystemet overgår til 
spildevandstekniske formål (til bassiner). Søerne vil dog ikke ændre karakter og vil stadig rumme det 
dyre- og planteliv som de rummer i dag, men der vil være tale om at de overtages af Gribvand 
Spildevand og optages som anlægsaktiver i selskabet. I de tilfælde skal der ikke meddeles 
udledningstilladelser og evt. udledningstilladelser skal da annulleres. Til gengæld vil "søerne" blive 
omfattet af en driftsinstruktion, som i 2015 blev udarbejdet i samråd med Gribskov Kommune, således 
at de naturmæssige interesser kan blive tilgodeset. Ansvaret for vedligeholdelse overgår fra 
kommunen til Gribvand Spildevand og for de af søerne/bassinerne der er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3, vil vedligeholdelsen ske i henhold til denne. 
 
I tilfælde hvor søerne ikke kan indgå som bassiner i Gribvand Spildevand fordi de er privat ejede, vil 
Gribvand Spildevand stå i en helt anden situation, fordi søerne som recipienter, ikke kan indgå i et 
kloaksystem. I de tilfælde skal andre løsninger udtænkes, f.eks. at der tinglyses en rettighed for 
Gribvand Spildevand til anvendelse af søen som bassin, eller f.eks. at der etableres nye bassiner. 
Forinden fremsendelse af ansøgninger skal landinspektør Ole Hvilsby undersøge ejerforholdene til 
søerne. 
 
Ny spildevandsledning fra Tisvilde Strand til Tisvilde Renseanlæg 
Ledningen er under udførelse og forventes færdig til årsskiftet. 
 
Nedlægning af bassin ved Idrætsvej 
Nedlægning af bassinet ved Idrætsvej er nu i udbud og der er licitation medio november. 
Bassinet forventes nedlagt primo 2017. 
 
Fortsat afkobling af tagflader i Arresøoplandene 
Afkobling af tagflader for ejendomme i samlede oplande forventes gennemført i visse af oplandene 
ved Arresø. Afkoblingen sker frivilligt og efter meddelelse af nedsivningstilladelse fra Gribskov 

Ejerskab/brugsret til at 
anvende sø som basin
skal fastlægges
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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. 

Siden sidste rapportering er der ikke sket nogen udtrædelser. 

Renovering af lukkede spildevandsbassiner 
Renovering af de lukkede bassiner er nu i udbud og der forventes kontraheret med entreprenør medio 
november 2016. 
 
Kloakering af Nordsjællands Efterskole 
Skolen kloakeres kun hvis Gribskov Kommune beslutter dette ved et tillæg til spildevandsplanen. 
 
Oprensning af de sidste åbne bassiner 
De sidste åbne bassiner oprenses sidst på året efter aftale med Gribskov Kommune, da de er omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Renovering af pumpestationer 
Renovering af pumpestationen "Dalen" er i gang, "Stubmarken" afventer igangsætning og 
"Pinusparken" er afsluttet.  
 
Der bliver ikke igangsat nye renoveringer af pumpestationer i 2017. 
 
Kloakering af Sandet 
De sidste tiltag for at undgå dannelse af svovlbrinte i systemet vil blive udført i efteråret 2016. 
Oprindeligt var det meningen af tiltagene skulle have været gennemført i foråret, 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. 
 
 
 

5.7            Data og datakvalitet 
Gribvand Spildevand mangler nu kun at få etableret ny overvågning på ca. 15 pumpestationer. 
Herefter vil alle pumpestationer, på nær nogle ganske få, være overvåget med tilhørende flowmåling. 
 
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. 
 
Det må konstateres, efter møder med Grundfos i efteråret, at flowmålingerne ikke fungerer som de 
skal. Gribvand Spildevand er i dialog med Grundfos, men overvejer også alternative løsninger til 
flowmålinger. 
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5.8      Efterkontrol af flowmålinger og overløbsmålinger på 
renseanlæggene 

I kølvandet på sagen om Smidstrup Renseanlæg der var ude af drift i pinsen, har Gribskov Kommune 
udbedt sig oplysninger om renseanlæggenes alarmer for overløb, ilt og risiko for slamflugt. 
 
Nedenstående tabel udtrykker status for installation af målerne. Kriteriet for at der står OK er, at der er 
etableret fysisk udstyr og at dette leverer valide alarmer i SRO-anlægget for de tre typer af alarmer.  
 
"Ikke OK" kan således dække over at udstyret er installeret og fortrådet til SRO-anlægget, men at der 
blot mangler "et flueben" i en programmering. "OK" og "Ikke OK" er således "sort eller hvid": 
 

 Ilt procestank Slamflugt Overløb 

Helsinge OK OK Ikke OK  *) 

Gilleleje OK OK Ikke OK 

Græsted OK OK Ikke OK 

Udsholt OK Ikke OK Ikke OK 

Smidstrup Ikke OK OK Ikke OK 

Vejby Ikke OK Ikke OK Ikke OK 

Tisvilde Ikke OK Ikke OK Ikke OK 

Dronningmølle Ikke OK OK OK 

Stokkebro OK OK OK 

 
*) Forudsætter at der ryddes op i de tre overløb der i dag findes på Helsinge. 
    Der er indhentet tilbud på nedlægning af to af overløbene, således at der fremover kun findes ét  
    overløb, nemlig tunnellens overløb som der i dag er måler på. Så længe de to andre overløb findes  
    og der ikke er målere på disse, må man konstatere at der ikke findes overløbsmåler på Helsinge  
    Renseanlæg. Derudover er det aftalt, at alle overløb i kloaksystemet skal forsynes med  
    overløbsmålere. Dette er i praksis et spørgsmål om at tilpasse allerede eksisterende målere til at  
    alarmere for overløb og ikke kun "højt vand". Frontmatic arbejder på sagen og fremkommer med en 
    tidsplan.  
 
Det er forventningen at målerne er installeret/justeret i løbet af 4. kvartal 2016, iltmålerne inden 
udgangen af oktober 2016. 
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6 Status for effektivisering - realisering af strategien Jakob 
 
6.1            Myndighedsbehandling – renseanlæg 
Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg 
Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg er omfattet af tillæg til spildevandsplanen som kommer for 
fagudvalget i oktober. 
 
Derudover pågår myndighedsbehandling vedr. VVM, Miljøvurdering mv. Det centrale element i 
nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg er hensynet til badevandet omkring Gilleleje. Gribvand 
Spildevand vil etablere en form for deinfektion af spildevandet, UV-bestråling eller evt. kloring. Det 
mest sandsynlige bliver nok UV-bestråling som praktiseres mange steder i landet, bl.a. i Hørsholm. 
 
Det er forventningen, at en VVM-redegørelse for nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg ikke 
bliver aktuel og at Gribvand Spildevand kan gå i gang med nedlægningen til foråret 2017. 
 
Nedlægning af de øvrige renseanlæg 
Desinfektionen af spildevandet på Gilleleje Renseanlæg indgår i COWIs beregninger af effekterne i 
Kattegat, Gilleleje Havn og i Søborg Kanal. Beregningerne er snart afsluttede og alt tyder på at der 
ikke vil ske en påvirkning hverken af havmiljøet eller af badevandskvaliteten ved både Gilleleje og 
Udsholt. 
 
Gribskov Kommune modtager beregningerne mv. senere i efteråret. 
 
Det er forventningen, at en VVM-redegørelse for nedlægning af de øvrige renseanlæg ikke bliver 
aktuel og at Gribvand Spildevand A/S kan gå i gang med udbud af ombygningen af Udsholt og 
Gilleleje Renseanlæg mhp. nedlægning af de øvrige renseanlæg i 2018-2020. 
 

6.2 Myndighedsbehandling - havledning 
 
Intet nyt i forhold til 1. Kvartal. 
 

6.3 Afskærende ledninger til senere nedlægning af renseanlæg 
 
Intet nyt i forhold til 1. Kvartal. 
 

6.4            Kommende slammineraliseringsanlæg 
 
Det kommende slammineraliseringsanlæg ved Pårup er nu myndighedsbehandling. Tillæg til 

spildevandsplan kommer på fagudvalget i oktober, ansøgning om landzonetilladelse med tilhørende 

plan for placering af overskudsjord behandles p.t. og ansøgning om miljøgodkendelse ligger på 

BOM.dk. Endelig er vurdering af VVM i gang. 

Straks tillægget er vedtaget som forslag i fagudvalget og myndighedsbehandlingen vedr. placering af 

overskudsjord, er det hensigten at erhverve jorden betinget af byrådets endelige vedtagelse af 

tillægget til spildevandsplanen primo 2017. 
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Udbud af rådgivning vedr. projektering og udbud samt idriftsættelse af anlægget og adgangsvejen 

samt slamledningerne er udsendt og der er licitation d. 11. november 2016. 

Anlægget forventes idriftsat til foråret 2017. 
 

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

 

 
 
For 3. kvartal 2016 knyttes følgende bemærkninger: 
 
Som ventet udviser renseanlæggene markant faldende værdier i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal. 
Vinterhalvåret, 4. kvartal og 1 kvartal, er altid kendetegnet ved højere grundvandsstand og dermed 
højere indsivning.  
 
Særligt Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg er 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. 
 
Billedet er helt som forventet. 
 
 

7             Kundeservice og tømningsordning 
 
7.1            Kundeservice 
 

Renseanlæg 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. kv. 

2016

2. kv. 

2016

3. kv. 

2017

Helsinge 101% 137% 98% 95% 50% 100% 269% 63% 50%

Gilleleje 121% 158% 112% 68% 59% 58% 197% 61% 60%

Udsholt 434% 238% 239% 179% 176% 205% 432% 187% 120%

Smidstrup 235% 237% 173% 163% 216% 399% 759% 346% 145%

Stokkebro 603% 529% 497% 474% 432% 571% 1206% 554% 260%

Vejby 186% 266% 133% 193% 100% 128% 372% 175% 101%

Tisvilde 227% 185% 196% 197% 174% 241% 460% 189% 120%

Dronningm. 289% 368% 361% 246% 282% 251% 383% 141% 70%

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

Græsted 62% 111% 77% 67% 14% 117% 274% 91% 60%
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Gribvand Spildevand har etableret en procedure for opfølgning på alle væsentlige 

kundeserviceopgaver, herunder:  

 Antal flytteafregninger. I 3. kvartal 222 stk. 

 Antal mails: 1.294 stk. inkl. mails, der vedr. tømningsordningen 

 Afsluttede tvangsauktioner: 1 stk. 

 Efi Indbetalinge i 2. kvartal, 19.817,18 kr. 

 Antal rykker sendt: 275 stk. 

 Målerskifte: 50 stk. 
 

Restancer pr. 30. sept. 2016 er DKK 6,7 mio. Her af er DKK 5,1 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. 

Der er i øjeblikket 310 kunder med en restance som skat skal inddrive. Faldet skyldes ikke Skats 

indsats. Kundeservice har indgået en afdragsordning med 9 af disse kunder. I alt er der indgået 

afdragsordninger for DKK 0,8 mio., svarende til 84 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 og 41.813,33 kr. i 2016. 

 

Inddrivelse af restancer 

Som et forsøg på at inddrive ubetalte restancer på en mere effektiv måde end ved anvendelse af 

SKAT, har Gribvand Spildevand indleveret inkassostævning til fogedretten med krav om betaling af 

121.478 kr. fra LYNGENSEKS ApS. Der er en risiko for, at fogedretten afviser at behandle sagen med 

henvisning til, at beløbet skal inddrives via SKAT. Indtil videre har fogedretten dog oplyst, at 

stævningen er sendt til forkyndelse hos skyldner, hvilket skal være sket senest den 14. oktober 2016. 

Gribvand har endnu ikke hørt fra retten om hvorvidt det er lykkedes fogedretten at forkynde 

stævningen. Sagen håndteres af Gribvands advokat Horten.  
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7.2            Tømningsordningen 
Den årlige rutetømning kører på sidste vers. Der mangler omkring 250 ordinære tømninger af 

bundfældningstanke, herunder de bundfældningstanke som tømmes med lille vogn eller traktor.  

Der køres opsamlingsruter i uge 46 og 47. På opsamlingsruterne tages de tanke, som af den ene eller 

anden grund ikke kunne tømmes på den ordinære rutekørsel. Det kan være på grund af spærrede  

adgangsveje, dæksler som ikke var fritlagt eller lignende. 

Simon Moos har tømt godt 1140 samletanke i årets første 9 måneder. Samletanke tømmes efter 

behov. 

 

8 Udbud 

Status for udbud 

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

 Udbud af måleopgaver i kloaksystemet er under udarbejdelse 

 Fælles udbud af kloakarbejder sammen med Halsnæs Forsyning. 

 Udbud på tømningsordningen er i gang. Nordkøb koordinerer processen. Processen afsluttes 

ultimo året med opstart af ny tømningsentreprenør pr. 1. januar 2017. 

 Udbud laboratorieydelser pågår, ligeledes i regi af Nordkøb. 

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

 Pristjek på kundehåndtering og afregning pågår. Der har været møde med KMD 

 Udbud hosting overvejes i samarbejde med andre forsyningsselskaber. 

 Udbud af rådgivning af udbud af nyt slammineraliseringsanlæg er i gang 

 Udbud af slammodtagestation – Fl. Westring vandt 

 Udbud af entreprenørydelse vedr. nedlægning af bassin ved Idrætsvej 

 

 

9  Innovation 
 
Hjemmeside og Facebook 

Gribvand Spildevand har netop lagt seneste nyhedsbrev på hjemmeside og facebook. I denne udgave 

er der lagt vægt på, at oplyse sommerhusejere om hvilke forholdsregler de skal tage når, og hvis, de 

lukker deres sommerhus ned for vinteren. Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet, og modtage det 

automatisk sendes på mail når det offentliggøres. 

Omskrivning og ændring af opbygning på hjemmesiden er stadig et fokuspunkt for kundeservice. Det 

er et omfattende arbejde som vil blive prioriteret i 2017. 
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Vi kan gennem ”likes” og delinger af opslag på Facebook se, at der langsomt bliver større interesse 

for selskabets profil. 

 
 

10 Diverse 
 

Tilslutningsbidrag Rundinsvej 61 og 63: Gribvand Spildevand har modtaget et udkast til 

adcitationsstævning med påstand om tilbagebetaling af 809.669,59 kr. til Ejendomsselskabet 

Ammendrupvej ApS. Kravet vedrører et af Gribvand opkrævet tilslutningsbidrag for Rundinsvej 61 og 

63. Der verserer allerede nu en sag for domstolene mellem den seneste køber (Ejendomsselskabet 

Ammendrupvej ApS) og sælger (Metro Therm) af ejendommene, og det er denne sag, som Gribvand 

Spildevand ved adcitationsstævningen vil blive part i. Tvisten vedrører et spørgsmål om opkrævning af 

supplerende tilslutningsbidrag, idet ejendommene ved tilslutning til spildevandsnettet havde en 

væsentligt ændret udnyttelse i forhold til det tidspunkt, hvor tilslutningsbidraget oprindeligt blev 

opkrævet og beregnet. Sagen er forbundet med en vis usikkerhed, idet Gribskov Kommune har oplyst 

i et notat, at ”tilslutningsbidraget er betalt”, og spørgsmålet om supplerende tilslutningsbidrag i den 

konkrete situation ikke direkte er reguleret i betalingsloven. Det vil imidlertid være en fordel for 

Gribvand at få spørgsmålet entydigt afklaret, og det er Hortens vurdering, at det dog er mest 

sandsynligt, at en domstol vil nå frem til, at Gribvand er berettiget til at opkræve størstedelen af 

beløbet. På den baggrund har Gribvand Spildevand i samråd med Horten afvist at tilbagebetale 

beløbet, og konsekvensen heraf bliver formentlig, at Gribvand bliver adciteret (dvs. ”med-sagsøgt”)  i 

den igangværende retssag mellem køberen og sælgeren af ejendommene. Domstolen vil herefter 

tage stilling til, om Gribvand er forpligtet til at tilbagebetale (en del) af beløbet.  

ISS Kloak- og Industriservice A/S: ISS er 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. 

Gribvand Spildevand og ISS har gentagne gange forsøgt at opnå enighed om betalingen, og 

Gribvands advokat Horten bistår derfor Gribvand Spildevand i sagen. Horten har drøftet mulige 

vidneforklaringer med Gribvands medarbejdere, og forbereder i forlængelse heraf sagens afgørelse 

for Voldgiftsretten. Kravet er foreløbigt opgjort til ca. 420.000 kr., men Gribvand tager i stævningen 

forbehold for at hæve beløbet, hvis ikke ISS nærmere redegør for mængderne og omstændighederne 

for slam tilkørt renseanlægget. Stævningen forelægges indledningsvist ISS i udkast som et sidste 

forsøg på at motivere ISS til en frivillig betaling i sagen. Sker der ikke indleveres stævningen til 

voldgiftsretten.  

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

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

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

initieret af Gribvand 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 var tidligere blevet enige om et skønstema, og Jens Kurt 

Jensen fra Sweco Danmark A/S er udpeget som skønsmand i sagen. Skønsforretningen er dog pt. 
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udsat på, at ejeren af ejendommen har ønsket at skifte advokat. Den nye advokat har meddelt, at han 

vil komme med nogle yderligere spørgsmål til skønstemaet, og når parterne er enige om disse, kan 

skønsmanden besigtige ejendommen. Herefter har skønsmanden 4 uger til at udfærdige en 

skønsrapport. Det vil fremgå af rapporten, om skønsmanden vurderer det som sandsynligt, at 

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

Pinusparken: Sagen vedrører en skade på en ejendom i Pinusparken i forbindelse med et 

ledningsarbejde, og det er nu lykkedes at afslutte sagen med en forligsmæssig løsning. Forliget 

indebærer, at sagsøger, Ole Bjørn Andersen, selv betaler ca. 50.000 kr., Munck Forsyningsledninger 

A/S betaler 115.000 kr., Dines Jørgensen & Co. A/S bærer egne omkostninger, og Gribvand 

Spildevand bidrager med 40.000 kr. Gribvand Spildevands omkostninger til advokat og forlig betales 

af Gribvands forsikringsselskab Gjensidige, bortset fra den obligatoriske selvrisiko på 25.000 kr.  


