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Rapportering til ejer for 3. kvartal 2014 
 
Resume 
 
Økonomi 
Periodens resultat i Gribvand Spildevand viser et samlet underskud på 38,8 mio. kr. i 
forhold til budgettet. Underskuddet skyldes, at der i budgettet er medtaget omsætning i 
september, men da faktureringen først er sket d. 06.10.2014 pga. fejlretninger, giver dette 
en negativ budgetforskydning på 41,5 mio. Hvis denne forskydning isoleres bliver 
resultatet pr. 30.09.2014 i stedet et budgetoverskud på ca. 2,7 mio.  
 
Forskellen herimellem skyldes et lavere forbrug på driftsomkostningerne svarende til kr. 
2,4 mio. kr.  
 
Anlægsbudgettet 
Der er ved udgangen af 3. kvartal brugt ca. 40 mio. kr. Budgettet ser ud til at blive nået for 
det resterende år, idet en del arbejder er udført men blot endnu ikke faktureret. 
 
Likviditet 3. kvartal – koncernen 
Koncernens likviditet er ultimo Q3 på kr. 28,6 mio. Årsagen til den overskydende likviditet 
skal forklares på blandt andet væsentlig færre afholdte anlægsudgifter. Derudover har 
selskabet ligeledes overskyldende likviditet fra anlægslån optaget i 2013 som blev splittet 
til efterfølgende års anlægsudgifter og endelig er der også likviditet fra afregningen med 
mellemregningen med kommunen.  
 
SKAT 
Den skattepligtige indkomst er for 2012 er nu ansat til 8,6 mio. kr., skatten heraf udgør 2,2 
mio.kr. Der er tidligere betalt 10,4 mio. kr., hvorfor SKAT derfor tilbagebetaler 8,3 mio. kr., 
i overskydende skat inkl. kr. 0,1 mio. i renter. For 2010 og 2011 har selskabet tidligere 
betalt henholdsvis 2,2 mio.kr. og 8,5 mio.kr. Disse beløb er blevet tilbagebetalt inkl. renter. 
Den skattepligtige indkomst for 2013 er ansat som selvangivet til minus 1,7 mio.kr. og 
dermed en restskat på kr. 0. 
 
Skattesag 
Gribvand Spildevand har med assistance fra Deloitte påklaget SKAT’s nedsættelse af de 
skattemæssige indgangsværdier til Landsskatteretten (LSR). Det er efter Deloittes 
opfattelse at SKAT ikke har ført argumenter, der medfører, at de skattemæssige 
afskrivningsgrundlag kan tilsidesættes.  
 
Ny bekendtgørelse - særbidrag 
Ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand træder i kraft den 17. 
oktober 2014. Bekendtgørelsen indebærer, at spildevandsselskaber med virkning fra 1. 
januar 2015, skal opkræve særbidrag for ejendomme hvorfra der afledes særligt forurenet 
spildevand, efter nogle nye principper for afregning. Gribvand Spildevand skal senest den 
1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelsen, og kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2014 godkende 
en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Processen er igangsat. 
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Driften 
I 3.kvartal har der ikke været utilsigtede overløb fra pumpestationer eller andre dele af 
kloaksystemet som følge af overbelastning eller driftsproblemer.  
 
Siden januar har driften i normal arbejdstid modtaget 724 kald, hvoraf 75% er besvaret. 
For at optimere svarprocenten i normal arbejdstid og udenfor, besvares kald i normal 
arbejdstid af kundeservice. Uden for arbejdstid flyttes kaldene til Falck. Kun relevante kald 
tilgår vagten. Med den nye ordning forventes en driftsbesparelse. 
 
Væsentlige anlægsarbejder 
Der mangler ca. 40 tilladelser til udledning af spildevand fra overløb og regnvand fra 
regnvandsudløb. Kommunen er orienteret og der afholdes møde d. 31. oktober 2014., se 
afsnit 4.1. 
 
Kloakering af Valby og Laugø er sat på ”stand by” af Gribvand Spildevand som følge af en 
del henvendelser fra beboerne til Teknisk Udvalg. Gribvand Spildevand afventer 
kommunens beslutning om hvorvidt kloakeringerne skal gennemføres eller sættes i bero. 

 
Renovering af ca. 30 pumpestationer fortsætter efter planen og afsluttes i 2015.  

 
Tunnellen blev overdraget til Gribvand Spildevand d. 4. april 2014 og den er nu idriftsat 
efter hensigten. Tunnellen afregnes endeligt med entreprenøren inden årets udgang. 
 
Omdannelse af bassinet ved Lærkevej fra spildevandsbassin til regnvandsbassin er 
igangsat efter licitation. Bassinet forventes færdigt primo 2015. 
 
Det nye SRO-anlæg er implementeret og idriftsat. SRO-anlægget erstatter i alt to ældre 
systemer fra de to tidligere kommuner som var forældet og som havde vanskeligt ved at 
kommunikere med hinanden.  Status er, at SRO-anlægget fungerer efter hensigten (med 
enkelte justeringer og indkøringsforhold). Status er imidlertid også, at de data der 
genereres ude i pumpestationerne og andre driftspunkter ofte har for ringe kvalitet 
(fejlbehæftede). Problemet løses ved at udskifte måleudstyr og styringer i 
pumpestationerne). 
 
Uvedkommende vand 
Der er indtrådt et generelt fald i mængderne af uvedkommende vand siden 2010.  
Det generelle fald over perioden 2010-2013 skyldes ikke, at Gribvand Spildevand har 
tætnet ledninger, elimineret fejlkoblinger eller afskåret dræn. På en række renseanlæg er 
der i 3. kvartal registreret negativ uvedkommende vandmængder. Gribvand Spildevand 
har igangsat analyse til kortlægning af årsagen. 
 
Kundeservice 
I gennemsnit er 87 % af alle kaldene besvaret. Processerne i kundeservice er beskrevet. 
Årshjul er under udarbejdelse. Flytteproces via internettet forventes tilgængeligt inden 
udgangen af året. 
 
Udbud 
Der er indgået aftaler med fire entreprenører om diverse renoveringsarbejder og 
slamkørsel efter udbud. Dertil kommer udbud af forsikringer, hvor selskabet selskaber i et 
fælles udbud styret af DANVA. I 4. kvartal udbydes bl.a. grønne områder og 
vintertjeneste, VVS og smedearbejde.  
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1 Emner af betydning for selskabets drift 
1.1 Lovgivning 
 
Prisloft 2015 
Selskabet har den 19. september 2014 modtaget afgørelse om prisloft 2015 og har 
modtaget en indtægtsramme for året på 91,9 mio. kr. I forhold til udkast til prisloft 2015 
har selskabet i modsætning til øvrige år udarbejdet et høringssvar med beskedent 
indhold.  
 
Høringssvarets indhold omhandlede anmeldelse af særligt forhold som medførte en 
reduktion af det individuelle effektiviseringskrav fra t.kr. 1.028 til t.kr. 699 og dermed en 
forhøjelse af indtægtsrammen.  
 
Derudover blev udgiften til de nettofinansielle poster ligeledes nedjusteret fra t.kr. 7.985 til 
t.kr. 7.300, som har medført et lavere tillæg og dermed en reduktion af indtægtsrammen. 
 
Ifølge tidligere udarbejdet skatteprognose forventer selskabet ikke at udløse en aktuel 
skattebetaling vedrørende indkomståret 2014 (til betaling i 2015) og er derfor ikke 
indregnet i prisloft 2015.  
 
Indtægtsrammen er for 2015 reduceret i forhold til 2014 med t.kr. 2.820. 
 
Takst   
Taksten for 2015 er under udarbejdelse og vil blive fremsendt til bestyrelsen til 
godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde medio november. Derefter skal taksten 
godkendes af TEK, ØU og Byrådet. 
 
SKAT 
Aktuel skat 
Selskabet har for perioden 2010-2012 modtaget nye årsopgørelser. 
 
Den skattepligtige indkomst er for 2012 er nu ansat til 8,6 mio. kr., skatten heraf udgør 2,2 
mio.kr. Der er tidligere betalt 10,4 mio. kr., hvorfor SKAT derfor tilbagebetaler 8,3 mio. kr., 
i overskydende skat inkl. kr. 0,1 mio. i renter. 
 
2010-2011 
Den skattepligtige indkomst er for 2010 og 2011 ansat til kr. 0. Selskabet har tidligere 
betalt henholdsvis 2,2 mio.kr. og 8,5 mio.kr. til SKAT hvorfor disse beløb nu tilbagebetales 
inkl. renter på henholdsvis 0,1 mio.kr. og 0,2 mio.kr. 
  
2013 
Den skattepligtige indkomst for 2013 er ansat som selvangivet til minus 1,7 mio.kr. og 
dermed en restskat på kr. 0. 
 
Skattesag 
Gribvand Spildevand har med assistance fra Deloitte påklaget SKAT’s nedsættelse af de 
skattemæssige indgangsværdier til Landsskatteretten (LSR).  
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Det er efter Deloittes opfattelse at SKAT ikke har ført argumenter, der medfører, at de 
skattemæssige afskrivningsgrundlag kan tilsidesættes.  
 
I klagen til LSR har Deloitte på vegne af selskabet anført følgende påstande: 
 
Principal påstand 
Det er Deloittes opfattelse, at SKATs afgørelse er ugyldig som følge af manglende 
begrundelse for tilsidesættelse af de selvangivne værdier. 

 
SKAT kan tilsidesætte en selvangiven værdi såfremt den er åbenbart forkert. Dette 
indebærer, at SKAT skal foretage en prøvelse af det selvangivne grundlag. 

 
SKAT anfører, at mangel på indførelse af en særlig overgangsbestemmelse for 
vandsektoren og henvisning i forarbejder til selskabsskattelovens § 5 D “klart viser, at 
nedskrevne genanskaffelsesværdier ikke svarer til handelsværdier”, hvorfor de 
selvangivne anskaffelsessummer ikke udgør handelsværdien. Heri ligger imidlertid ikke en 
prøvelse af de konkrete forhold. 

 
SKAT har foretaget en beregning efter en DCF-model og mener på dette grundlag, at der 
er foretaget en prøvelse af selvangivelsesgrundlaget “via den alternative værdiansættelse 
med udgangspunkt i en indkomstbaseret metode”. En alternativ beregning på et så 
usikkert grundlag, som DCF-modellen indeholder (jf. nærmere nedenfor), kan dog efter 
vores opfattelse ikke sidestilles med en prøvelse af selvangivelsesgrundlaget. 

  
SKAT har dermed ikke løftet bevisbyrden for, at selvangivelsesgrundlaget er åbenbart forkert 
og kan dermed ikke uden nærmere begrundelse tilsidesætte selvangivelsesgrundlaget.  

 
Subsidiær påstand 
Værdiansættelse med udgangspunkt i POLKA-værdier er efter vor opfattelse i 
overensstemmelse med den omkostningsbaserede værdiansættelsesmetode, som er 
nærmere beskrevet i SKATs vejledning fra 2009. Værdiansættelse med udgangspunkt i 
den omkostningsbaserede værdiansættelsesmetode er endvidere i overensstemmelse 
med hidtidig praksis. 

 
Mere subsidiær påstand 
Såfremt hverken den principale eller subsidiære påstand kan tages til følge, ønsker vi 
mere subsidiært at kommentere på SKATs konkrete beregning, som vi ikke mener, er 
opgjort på et korrekt grundlag.  

 
I ”2007-sagerne” gav LSR SKAT medhold i, at man kan bruge en indkomstbaseret model 
(discounted cashflow, DCF) til fastsættelse af de skattemæssige handelsværdier, men at 
visse af de af SKAT benyttede beregningskomponenter kan diskuteres (den risikofrie 
rente, cashflow mv.).  

 
LSR afgørelser giver således anledning til en mere nuanceret stillingtagen til SKATs 
konkrete DCF-beregninger. 

 
Alternative DCF beregninger 
Det er Deloittes anbefaling at der fremsendes supplerende sagsfremstilling til LSR hurtigst 
muligt med alternativ DCF beregninger med henblik på at få LSR til at hæve værdierne i 
forhold til SKAT’s beregninger. 
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Det er Deloittes opfattelse, at det ikke er nok at kommenterer på de regnefejl/forkerte 
forudsætninger, som SKAT laver i deres beregninger. Deloittes anbefaling er således at 
selskabet går ind i beregningerne og sender en alternativ beregning ind til LSR. 
 
Udgangspunktet for beregningerne må tages i de godkendte budgetter for Gribvand 
Spildevand, evt. korrigeret i forhold til prislofter. Deloitte arbejder på at opbygge en 
generisk regnemodel til brug for beregningerne, som Gribvand Spildevand kan gøre brug 
af til en supplerende sagsfremstilling. Dette arbejde forventer selskabet at påbegynde 
inden udgangen af 2015.  
 

Ny bekendtgørelse - særbidrag 
Ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand træder i kraft den 17. 
oktober 2014. 
 
Bekendtgørelsen indebærer, at spildevandsforsyningsselskaber med virkning fra 1. januar 
2015 for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand, skal opkræve 
særbidrag i overensstemmelse med dels § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v., dels bekendtgørelsen om særbidrag for særligt 
forurenet spildevand. 
 
Som det fremgår af bekendtgørelsens § 8, skal spildevandsforsyningsselskaberne senest 
den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelsen, og kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2014 godkende 
en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 
 
Naturstyrelsen oplyser, at der i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen har været et 
udtalt ønske blandt høringsparterne, at der bliver fastsat en entydig definition af særligt 
forurenet spildevand. Naturstyrelsen vil derfor igangsætte en undersøgelse af 
husspildevands sammensætning med henblik på at vurdere mulighederne for at fastsætte 
en definition på særligt forurenet spildevand. Afhængigt af resultatet af undersøgelsen vil 
der evt. efterfølgende blive udarbejdet en ændring af bekendtgørelsen til ikrafttrædelse på 
et senere tidspunkt. En evt. ændring af bekendtgørelsen og tidspunktet for ikrafttrædelse 
vil blive drøftet med relevante interesseorganisationer. 
 
Det forventes, at vejledningen til bekendtgørelsen kommer den kommende uge (uge 43). 
Revideret betalingsvedtægt forventes behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, 
hvorefter betalingsvedtægtet sendes til godkendelse hos ejeren. 
 
 

2 Økonomi 
 
Resultatet for 3. kvartal – Gribvand Spildevand 
Periodens resultat i Gribvand Spildevand viser et samlet underskud på 38,8 mio. kr. i 
forhold til budgettet. Underskuddet skyldes, at der i budgettet er medtaget omsætning i 
september, men da faktureringen først er sket d. 06.10.2014 pga. fejlretninger, giver dette 
en negativ budgetforskydning på 41,5 mio. Hvis denne forskydning isoleres bliver 
resultatet pr. 30.09.2014 i stedet et budgetoverskud på ca. 2,7 mio.  
 
Forskellen herimellem skyldes et lavere forbrug på driftsomkostningerne svarende til kr. 
2,4 mio. kr.  
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Herudover kan den resterende forskel forklares ved lavere afskrivninger men dog højere 
nettofinansielle poster. Disse poster bliver dog i forbindelse med reguleringsregnskabet 
reguleret, således at de for året vil udløse en nuleffekt på årets resultat. 
 
Anlægssager – Gribvand Spildevand 
Forbrug 3. kvartal 2014 (> 0,1 mio.)  

 
t.kr. 

VP- torvet- tunnel m.v. 10.294 

Renovering, fremtidens pumpestationer 5.049 

Nedlægning af Tisvilde og Vejby pst. og ledning 3.110 

Nedlægning af Stokkebro, pumpestation og ledning 1.962 

Kloakering af Højelt 1.734 

Renovering - Strømpeforing 1.633 

Frakobling af dræn 1.404 

Nedlægning af Dronningmølle pst. & ledning 1.039 

GIS - registrering 966 

Nyt SRO-anlæg 907 

Nyt renseanlæg ved Højelt VVM 903 

Indkøb af slambil 864 

Nyt slamanlæg ved Helsinge 847 

Kloakstik m.v. 790 

Kloakering af Sandet 778 

Kloakering af Mårum Tinghuse 699 

Interne anlægsomk. til fordeling 668 

Tv undersøgelser, målinger 460 

Ejerskaber m.v. af regnvandsudløb 433 

SRO- anlæg, renovering 418 

Nedlægning af Udsholt, pumpestation og ledning 381 

Renovering af pumpestationer generelt 365 

Nedlægning af Kagerup, pumpestation og ledning 338 

VP-torvet, tunnel & lærkevejstunnel, krav Aarslev 334 

Dataopsamling på pumpestationer 284 

Renovering af bassiner 251 

Regnvandsbassin ved Lærkevej & afskærende ledning 248 

Helsinge Renseanlæg, renoveringer 235 

Klimasikring, generelt 233 

Drift optimering af renseanlæg 211 

Uvedkommende vand (forundersøgelser for projekter) 205 

Nedlægning af Græsted, pumpestation og ledning 167 

Stormflod, akutarbejder 164 

Fremtidens regnvandsbassin og regnvandsudløb 150 

Ejendomme i det åbne land 130 

Renseanlæg, renoveringer - optimering 124 
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Ny ledning fra Mårum til Kagerup 115 

Lærkevej, afskæring 108 

Holløse dræn- Renovering af ledninger 108 

 
Resultatet for 3. kvartal – Gribvand  
Et mindre overskud for perioden på kr. 1,2 mio. Den positive afgivelse sammensættes af 
flere FAS gebyrindtægter samt færre administrationsomkostninger end budgettet.  
 
Den positive afvigelse reduceres dog af færre timer faktureret til GVS, hvilket giver en 
mindre negativ påvirkning af resultatet i forhold til budgettet.  
 

Likviditet 3. kvartal – koncernen 
Koncernens likviditet er ultimo Q3 på kr. 28,6 mio. 
Årsagen til den overskydende likviditet skal forklares på blandt andet væsentlig færre 
afholdte anlægsudgifter.  
 
Derudover har selskabet ligeledes overskyldende likviditet fra anlægslån optaget i 2013 
som blev splittet til efterfølgende års anlægsudgifter og endelig er der også likviditet fra 
afregningen med mellemregningen med kommunen.  
 
Likviditet til anlægsudgifter 
Selskabet har en indtægtsramme for 2014 på t.kr. 91.069, heraf er uudnyttet 
investeringstillæg på t.kr. 2.470, baseret på en fastsat gns. takst på kr. 41,55 før rabatten 
ifølge trappetrinsordningen. Ved en reduktion af indtægtsrammen har forsyningen 
investeringstillæg på t.kr. 55.007 til brug for investeringsudgifter.  
 
Likviditet til rådighed uden anvendelse af anlægslån (split) og EEG 
 t.kr. 
Opkrævet investeringstillæg (ikke fuld udnyttelse) 55.007 
 
For Q3 er status for investeringsregnskabet som følgende: 
Tilslutningsbidrag 2.170 
Afdrag på anlægslån - 5.298 
Anlægsudgifter -39.014 
Anvendelse af hensættelseskontoen til anlæg                                               1.800 
Anvendt likviditet fra takstmidler (ekskl. anlægslån og EEG) -40.342 
 
Estimat rest året: 
Estimeret afdrag på anlægslån -902 
Rest likviditet til anlægsinvesteringer fra takstmidler 13.763 
 
Der er ligeledes overskudslikviditet fra split på et anlægslån optaget i 2013, hvilket betyder 
at selskabet har yderligere likviditet til rådighed svarende til kr. 21,5 mio. til 
investeringsudgifter. Herudover har selskabet genereret en ekstraordinær 
effektiviseringsgevinst t.kr. 5.091 fra tidligere år, som også kan bruges til 
anlægsinvesteringer inden for en 4-årige periode uden konsekvens for taksten.  
 
Likviditet til rådighed inkl. anlægslån og EEG for 2014: 
Anlægslån split fra tidligere år 21.480 
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst (skal dog anvendes indenfor 4 år) 5.091 
Likviditet til rådighed fra anlægslån (split) og EEG 26.571 
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Gribvand Spildevand har samlet likviditet til rådighed på t.kr. 40.334 til anlægsudgifter rest 
året, herudaf kan t.kr. 26.571 overføres til efterfølgende år såfremt det ikke er muligt at 
anvende disse i indeværende år eller såfremt det viser sig mest hensigtsmæssige at 
overføre midlerne til efterfølgende år.  

 
2.1 Anlægsbudgettet 2014 
 
Anlægsbudgettet for 2014 blev i september 2014 oplyst at være på 55-57 mio. kr. ved en 
takst på 41,55 (vægtet for trappemodellen).  
 
Som følge af brug af hensættelser og overførsel af uforbrugte lånefinansierede 
anlægsmidler, øgedes budgettets rummelighed efterfølgende til 71,7 mio. kr. 
 
De 55 mio. kr. skal anvendes i 2014 for at undgå at midlerne mistes da de ikke kan 
overføres til 2015. Resten af beløbet afventer igangsætning af nyt renseanlæg.  
På nuværende tidspunkt lander forbruget på mellem 55 og 64 mio. kr. afhængig af hvor 
mange projekter der færdiggøres i 2014 og hvor mange der skal færdiggøres i 2015 igen 
afhængig af vejret, leverandørernes tidsplaner for leverancer mv. 
 
Budgettet og forbruget er som følger pr. ultimo oktober: 

 
På nuværende tidspunkt (pr. 20. oktober) er der anvendt 40,3 mio. kr. ud af de 55,0 mio. 
kr. De 55 mio. kr. nås med sikkerhed. Til oversigten knyttes følgende øvrige oplysninger: 
 
Byggemodning mv. 
I forhold til tidligere budget fra primo 2014, er budgettet øget med baggrund i første 
halvårs forbrug og som følge af nye indkøb af GIS. Indkøb af GIS er indtil nu budgetteret 
under byggemodninger, men GIS vil fremover blive budgetteret særskilt. 
 
Restrukturering 
I forhold til tidligere budget fra primo 2014, er budgettet skåret væsentligt ned. 
Forventningen i 2013 var at der ville blive investeret i etablering af nyt slamanlæg ved 
Højelt, men på grund af den langvarige proces med køb af jord, er dette ikke igangsat. 

Beskrivelse

Kostbeløb i 

alt

Opdateret 

budget

Budget primo 

2014

Anlæg, byggemodninger og kommunal planlægning 1.831.893,00 2.200.000,00 600.000,00

Anlæg, restrukturering 8.936.153,00 11.750.000,00 24.000.000,00

Anlæg, klimasikring 11.099.132,00 12.340.000,00 5.300.000,00

Anlæg, SRO 927.034,00 1.300.000,00 1.000.000,00

Anlæg, optimering af driften 433.118,00 600.000,00 400.000,00

Anlæg, vandmiljø og badevand 4.058.322,00 7.610.000,00 11.450.000,00

Renovering, rensning af spildevand 2.129.052,00 4.700.000,00 1.400.000,00

Renovering, transport af spildevand-pumper 5.939.274,00 14.710.000,00 8.000.000,00

Renovering, Transport af spildevand-ledninger 2.666.945,00 4.190.000,00 1.850.000,00

Renovering, transport af spildevand-bassiner 544.183,00 1.400.000,00 0,00

Renovering, uvedkommende vand 1.717.787,00 3.200.000,00 1.000.000,00

I alt 40.282.893,00 64.000.000,00 55.000.000,00
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Klimasikring 
Budgettet er øget som følge af tunnelentreprenøren (SMET)´s underentreprenør Aarsleff 
A/S, der fremsatte et økonomisk krav til dækning af ekstraudgifter til 
vejrligsforanstaltninger og forsinket byggeri med deraf følgende forlængelse af leje af 
byggeplads og materiel. Forliget i sagen landede på ca. 4,9 mio. kr. som blev vurderet 
rimeligt af udbetale. En anden årsag til forøgelsen skyldes at udskiftningen af 
pumpestationen i Pinusparken, ikke kan ske ved blot en udskiftning af pumperne men skal 
ske ved en udskiftning af hele pumpestationen. Derudover måtte Gribvand afholde 
udgifter til opfølgning på klimasikringsberegningerne, i forbindelse med kommunens 
anvendelse af beregningerne i kommunens klimasikringsplan. 
 
SRO 
Budgettet er stort set fastholdt. 
 
Optimering af driften 
Budgettet er stort set fastholdt. 
 
Vandmiljø og badevand 
I forhold til tidligere budget fra primo 2014, er budgettet reduceret med 3,8 mio. kr. 
Reduktionen dækker over en lang række af budgetforhøjelser og – reduktioner i de 
underliggende poster: 

 Udskydelsen af kloakeringen af Ørby og Nordsjællands Efterskole 

 Øgede udgifter til kloakering af Højelt og Mårum Tinghuse 

 Kloakering af 10 ejendomme i Græsted-Lopholm 

 Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt 

 To ejendomme der skal omfattes af medlemskab af kloakforsyningen som følge af 
påbud om forbedret rensning 

 Kloakering af Valby og Laugø der er sat på ”stand by”  

 Bassin ved Lærkevej har vist sig billigere at udføre. 
 
Renovering, Rensning af spildevand 
I forhold til tidligere budget fra primo 2014, er budgettet dels øget som følge af en 
fordyrelse af garagen der skal etableres på Helsinge Renseanlæg og dels indkøb af ny 
slambil. Dertil kommer indkøb af SRO til renseanlæggene og renovering af disse, hvor 
behovet har været større end ventet. 
 
Renovering, Transport af spildevand-pumper 
I forhold til tidligere budget fra primo 2014, er budgettet øget som følge af behovet for at 
fremrykket installation af overvågning på pumpestationerne til brug for opsporing af 
uvedkommende vand og som følge af at visse af pumpestationerne der skal renoveres, 
ønskes flyttet ud af private haver og ud i offentlig vej af hensyn til den fremtidige drift. 
 
Renovering, Transport af spildevand-ledninger 
I forhold til tidligere budget fra primo 2014, er budgettet øget som følge af ledningsbrud i 
Irisvej, renovering af ledning i Bakkelandet samt diverse nødvendige 
strømpeforingsarbejder. Budgettet til renovering af spildevandsledninger var fra starten af 
året budgetlagt for lavt.  
 
Renovering, Transport af spildevand-bassiner 
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Budget er øget som følge af en beslutning om at påbegynde oprensning for sedimenter og 
bevoksning i de åbne bassiner. 
 
Uvedkommende vand 
Budgettet er øget som følge af at drænundersøgelsen blev mere omfattende end ventet 
og fordi det langsigtede program for opsporing af uvedkommende vand i de fem 
sommerhusoplande blev igangsat i 2014 mod forventet 2015. 

 
3 Driften 
3.1 Væsentlige driftshændelser og udledninger 
Utilsigtede udledninger og overløb 
I 3.kvartal har der ikke været utilsigtede overløb fra pumpestationer eller andre dele af 
kloaksystemet som følge af overbelastning eller driftsproblemer.  
 
Det kan nævnes at der har været et overløb som følge af regn ved pumpestationen 
"Fiskerbakken" i Tisvildeleje Strand, men overløbet var ikke utilsigtet, da det skete under 
regn. 
  
Udledning fra renseanlæggene 
Analyserne for afløbene fra renseanlæggene har i 3. kvartal overholdt 
udledningstilladelserne bortset fra Tisvilde Renseanlæg, der i ugerne 29-30 har været 
overbelastet som følge af mange sommerhusgæster og en festival. Overskridelserne 
omfattede SS, P og N og overskridelserne er anmeldt til Gribskov Kommune og 
Naturstyrelsen. 
 
Drift af pumpestationerne 
I 3. kvartal har der ikke været uheld på pumpestationerne 
 
I 3. kvartal har der været 32 udkald til pumpestationer, hvor af 29 ved udgangen af 3. 
kvartal var blevet serviceret. De resterende 3 serviceres hurtigst muligt i 4. kvartal.  
 
Udkald mv. 
Der har i 3. kvartal ikke været udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, 
typisk forstoppelser. Der har været 24 udkald til Sandet hvor huspumper har sat ud, typisk 
på grund af sensorfejl (rettes ved opdatering af styresystemet i pumperne i løbet af 2014). 

 

3.2 Registrering af kald til driften 
Driften registrerer samtlige kald som rettes mod driften fra forbrugerne. Kald kan være 
klager eller oplysninger om driftsforstyrrelser, som driften som udgangspunkt 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. 
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Efter Q3 2014 har driften i normal arbejdstid modtaget 724 kald, hvoraf 75% er besvaret. 
 
For at optimere svarprocenten i normal arbejdstid og udenfor er følgende aktiviteter 
gennemført pr. 1. oktober: 

 Alle kald i normal arbejdstid besvares via kundeservice. Det sikre, at alle 
uvedkommende kald screenes bort, inden driften involveres. 

 Uden for arbejdstid flyttes kaldene til Falck. Kun relevante kald tilgår vagten. 
Omkostningerne til Falck, baseret på 520 kald årligt udenfor normal arbejdstid 
svarende til en omkostning på DKK 45.760. Et kald, i henhold til overenskomsten, 
udløser 1 times overarbejde, svarende til ca. DKK 550. Såfremt 83 kald eller 16% 
af kaldende ikke tilgår vagten er der break even. 

 
4 Myndighedsemner 
 
4.1 Manglende udledningstilladelser   
Gribvand Spildevand A/S har indkaldt Gribskov Kommune om et møde d. 31. oktober 
2014, for at aftale nærmere hvordan de manglende tilladelser skal administreres. 
 
Gribskov Kommune har meddelt at man ikke ønsker/kan meddele tilladelser som 
lovliggørelsestilladelser for udløb der ikke opfylder de krav der i en tilladelse vil skulle 
stilles. 
 
Gribskov Kommune ønsker derimod kun at der ansøges om tilladelser på de udløb der i 
dag kan opfylde kravene og at man afventer de resterende i henhold til en plan der 
udarbejdes mellem Gribvand Spildevand A/S og Gribskov Kommune. Planen vil blive 
udarbejdet under hensyn til Gribvand Spildevands økonomiske muligheder. 
  

4.2 Overblik over nødoverløb 
Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand har sammen fundet det relevant at der 
udarbejdes en oversigt over alle nødoverløb i kommunen. Nødoverløb skal ikke meddeles 
tilladelse og er derfor ikke omfattet af manglende tilladelser-problematikken (se ovenfor). 
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5 Væsentlige anlægsarbejder 
 
5.1 Registrering af regnvandsbassiner, spildevandsbassiner og 

overløbsbygværker 
Registreringen har vist, at der ikke tidligere har været tilstrækkelig fokus på drift og 
vedligeholdelse af spilde- og regnvandsbassinerne (se afsnit 5.2).  
  
I forhold til kvartalsrapporten for 1. kvartal og 2. kvartal vedr. registrering af bassiner og 
overløb, resumeres status ved udgangen af 3. kvartal: 
 
Der er 4-5 regnvandsbassiner, der tilsyneladende ikke er bassiner men måske søer eller 
moser. Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand må i fællesskab afgøre hvad der skal 
ske med de bassiner/søer, der fungerer som bassiner i dag, herunder beslutte om de 
fremover skal være søer og moser eller fungere som et regnvandsbassin. Såfremt de skal 
være søer/moser, vil Gribvand Spildevand stå med en udfordring i forhold til at etablere 
nye bassiner. Afklaring forventes i løbet af foråret 2015. 
 
Der mangler ca. 40 tilladelser til udledning af spildevand fra overløb og regnvand fra 
regnvandsudløb. Kommunen er orienteret og der afholdes møde d. 31. oktober 2014, se 
afsnit 4.1. 
 
Der er indtil videre fundet 3 ”nye” overløb fra pumpestationer på fælleskloakerede oplande 
som ikke har været kendt hverken af kommunen eller Gribvand Spildevand. 
Undersøgelserne på privat grund er afsluttet og man fandt af kloakeringsformen ikke er 
fælleskloakeret som angivet i spildevandsplanen men derimod spildevandskloakerede.  
 
I forbindelse med ovenstående undersøgelser har kommunen anmodet Gribvand 
Spildevand om oplysninger om samtlige nødoverløb. Disse skal ikke have tilladelse, men 
kommunen har, som Gribvand Spildevand, en interesse i at kende dem i tilfælde af uheld. 
Gribvand Spildevand er ved at udarbejde en oversigt til kommunen. Listen sendes til 
Gribskov Kommune i uge 45 
 
Ovenstående undersøgelser mv. gennemføres i tæt kontakt med kommunen og der 
afholdes møde i sagen d. 31. oktober 2014. 
 
Med alle de undersøgelser der gennemføres omkring overløb og regnvandsudløb, 
tilladelser og nødoverløb, vil der opstå et behov for opdatering af spildevandsplanens 
kortgrundlag og beregninger. Gribskov Kommune vil formentlig anmode Gribvand 
Spildevand om nye GIS-oplysninger til brug for kortgrundlaget og nye beregninger af 
aflastede og udledte mængder af regnvand. Undersøgelserne vil derfor også give 
spildevandsplanen et meget væsentligt kvalitetsløft i løbet af efteråret. Kvalitetsløftet sker 
på datasiden og vil ikke medføre fornyet politisk behandling af planen. Dog bør det 
politiske system orienteres om ændringerne i spildevandsplanens kortgrundlag og 
beregninger. 

 
5.2      Renovering og oprensning af regnvandsbassiner 
Licitationen på opgaven blev vundet af Fl. Westring A/S. 
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Ansøgninger i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 8 (se forrige ejerrapportering) er 
indgivet til kommunen der har meddelt, at man anser det for muligt at påbegynde 
oprensning af 1-2 bassiner i 2014 og resten i løbet af 2015.  

 
5.3 Kloakering af ukloakerede ejendomme 
Gribvand Spildevand har kloakeret Mårum Tinghuse (vestlige del) og Højelt.  
 
Kloakering af Valby og Laugø er sat på ”stand by” af Gribvand Spildevand som følge af en 
del henvendelser fra beboerne til Teknisk Udvalg. Gribvand Spildevand afventer 
kommunens beslutning om hvorvidt kloakeringerne skal gennemføres eller sættes i bero. 
 

5.4      Renovering af pumpestationer 
Renovering af ca. 30 pumpestationer fortsætter efter planen og afsluttes i 2015. Herefter 
vil der ikke blive renoveret pumpestationer før i 2019-2020. Planen for renoveringen af 
pumpestationerne indebærer at alle de pumpestationer der renoveres af firmaet Flygt 
afsluttes i 2014. For de pumpestationer der renoveres af firmaet Grundfos, vil ca. 1/3 blive 
renoveret i 2015 og 2/3 i 2014. Efter 2015 og frem til 2019, vil der ikke blive renoveret 
flere pumpestationer. 
 

5.5 Færdiggørelse af tunnellen 
Tunnellen blev overdraget til Gribvand Spildevand d. 4. april 2014 og den er nu idriftsat 
efter hensigten.  
 
Nabo til Helsinge Renseanlæg, der fik fældet nogle træer i beplantningsbæltet mod 
Helsinge Renseanlæg, er nu forliget. 
 
Tunnelsagen afsluttes økonomisk i 2014. 
 

5.6 Bassin ved Lærkevej 
Omdannelse af bassinet ved Lærkevej fra spildevandsbassin til regnvandsbassin er nu 
igangsat efter licitation der blev vundet af Nordkysten A/S. Bassinet forventes færdigt 
primo 2015. 
 

5.7 Data og datakvalitet 
Med det nye SRO-anlæg sættes der fokus på data og datakvalitet. 
 
SRO-anlægget virker efter hensigten, men udfordringen med at få valide data fra 
pumpestationerne har vist sig større end antaget. I forbindelse med ”uvedkommende 
vand-programmet”, skal SRO-anlægget for første gang levere store datamængder fra 
pumpestationerne og dermed kommer "uvedkommende vand programmet" til at være en 
form for afprøvning af det samlede anlæg i skala 1:1. På nuværende tidspunkt ser det 
lovende ud i forhold til hele anlæggets samlede funktionalitet (SRO-anlæg, 
pumpestationer og renseanlæg). 
 
Kvaliteten af data er stærkt opadgående, idet en del fejl i ”transporten” af data fra 
pumpestationerne til SRO-anlægget er blevet lokaliseret og systematisk elimineret. 
 

5.8 Nyt SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) 
Det nye SRO-anlæg er implementeret og idriftsat. 
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SRO-anlægget erstatter i alt to ældre systemer fra de to tidligere kommuner som var 
forældet og som havde vanskeligt ved at kommunikere med hinanden.  
 
SRO-anlæggets ene mål er at overvåge det samlede kloaksystem og indsende alarmer, 
hvis noget ikke fungerer efter hensigten, f.eks. hvis en pumpe går i stå.  
 
Det andet mål, er at opsamle måledata fra kloaksystemet, om systemets funktion i det 
daglige og ikke mindst belastning under regn. Disse data skal hentes fra omkring 200 
pumpestationer og de 9 renseanlæg indtil disse nedlægges. 
 
Status er, at SRO-anlægget fungerer efter hensigten (med enkelte justeringer og 
indkøringsforhold). Status er imidlertid også, at de data der genereres ude i 
pumpestationerne og andre driftspunkter ofte har for ringe kvalitet (fejlbehæftede). 
Fejlbehæftede data i SRO-anlægget er selvsagt ikke anvendelige. Problemet løses ved at 
udskifte måleudstyr og styringer i pumpestationerne, hvorfor Gribvand er ved at udbyde 
indkøb af ca. 80 nye styringer til pumpestationer. 
 

5.9 Efterkalkulation vedr. nedlægning af Kagerup Renseanlæg 
Nedlæggelsen af Kagerup Renseanlæg og ombygning til pumpestation, er blevet 
efterkalkuleret i foråret-efteråret 2014. Bestyrelsen er på bestyrelsesmødet i juni og 
september blevet orienteret om forløbet. 
 
I forhold til de mangler og udeståender som efterkalkulationen viste, kan følgende oplyses 
i fremdriften af udbedringen af manglerne: 
 

 Flowmåleren måler nu rigtigt. Der var tale om en fejl i datatransmissionen mellem 
pumpestationen og SRO-anlægget. 

 Funktionen af spulepumpen er forbedret og fungerer fuldkommen efter hensigten. 

 Den fuldautomatiske rist er overflødig og fjernes 

 Manglende rist på overløbet monteres i oktober 

 Det ene overløb fjernes. 

 Dårlig udnyttelse af bassin nr. 2 ordnes ved at hæve overløbskanten på overløbet. 
Herved fås yderligere 400 m3 bassinvolumen. Kanten hæves i løbet af efteråret. 

 Elforbruget på pumpestationen er målt til 5 watt/m3/m hvilket er meget tæt på det 
optimalt opnåelige jf. Grundfos’ oplysninger. Det er tilfredsstillende i lyset af at der 
ikke har været særlig fokus på energieffektivitet i udbuddet. Ved de kommende 
nedlægninger af renseanlæg vil der være fokus på emnet. 

 

5.10 Efterkontrol af målinger fra Helsinge Renseanlæg 
 – afløb og overløb 

 
I forbindelse med hele checket af kvaliteten af måledata fra afløbssystemet og 
renseanlægget i Gribvand Spildevand (se afsnit 5.7 i forrige ejerrapportering), vil data fra 
Helsinge Renseanlæg (se afsnit 5.10 i forrige ejerrapportering), som det første, blive 
undersøgt. 
 
Status for undersøgelsen er: 
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 Overløbet fra pumpestationen udstyres med niveaumåler, der kan alarmere ved 
overløb fra denne til Ammendrup Å. Måleren installeres i løbet af november. 

 Overløbet fra forsinkelsesbassinet måles ved en niveaumåler der installeres på 
afløbet fra tanken og ikke i afløbet fra udløbsrøret der er påvirket af indsivning og 
derfor ikke er egent til måling. Måleren flyttes op i tankens afløb i november. 

 Renseanlægget udstyres med slamspejlsmåler der kan advare om begyndende 
slamflugt, som krævet af Naturstyrelsen som følge af uheldet med slamflugten. 
Slamspejlmåleren installeres i november. 

 Kapaciteten af renseanlægget er sat ned til 70%, af frygten for slamflugt. 
Kapaciteten skal op på 100% og slamspejlsmåleren indgår i denne opgradering af 
renseanlæggets kapacitet, så det blive muligt at køre med 100% kapacitet og 
samtidig undgå risikoen for slamflugt. Opgraderingen af kapaciteten bliver en af de 
første opgaver som den Envidan A/S skal arbejde på efter at firmaet vandt 
udbuddet af SRO-rådgivning på renseanlæggene. Opgraderingen vil formentlig 
være på plads primo 2015. 

 

5.11 Færdiggørelse af Sandet 
Svovlbrinteproblemerne er nu løst efter installation af 20 kompressorer til dosering af luft i 
kloaksystemet. 
 
De ca. 50 styringsmæssigt opdaterede huspumper som har været i drift siden 
påskeferien, har vist sig at være så driftssikre, at der kun har været to udkald på dem 
siden ferien, hvoraf det ene var en defekt der ikke relaterede sig til styringen. De 
opdaterede pumpers ændrede styring anses for at være i orden og resten af pumperne 
udskiftes i løbet af 2014. Herved skulle de hyppige udkald til Sandet, som følge af den 
ustabile styring der var installeret i pumperne fra start, være elimineret. 
 
Sagen lukkes inden udgangen af 2014 og kloakeringen anses derfor for fuldt gennemført. 
 

6 Status for effektivisering - realisering af strategien 
PMU vedtog d. 7.oktober 2014, at et nyt renseanlæg skalplaceres i området ved Højelt 
genbrugsstation. 
 
Før byrådet har konfirmeret denne beslutning foretager Gribvand Spildevand sig intet 
hverken i forhold til kommunen eller i forhold til grundejerne ud fra den betragtning, at 
sagen er i kommunens sagsbehandling indtil beslutningen er konfirmeret i byrådet.  
 
Herefter går Gribvand Spildevand i gang med nærmere undersøgelser af jordbunden mv. 
 

6.1 Myndighedsbehandling - renseanlæg 
Myndighedsbehandlingen af det nye renseanlæg og slammineraliseringsanlæg skal ske 
efter en tilrettelagt plan. Gribvand Spildevand overvejer at udbyde hele renseanlægget på 
funktionskrav og herunder at det vindende firma skal bistå med input til 
myndighedsbehandlingen. 
 

6.2 Myndighedsbehandling - havledning 
Se afsnit 6.1. 
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6.3 Afskærende ledninger til senere nedlægning af 
renseanlæg 
 
Ledningsentrepriserne er afsluttet i 3. kvartal på nær nogle mindre resterende arbejder 
såsom diverse asfaltarbejder hvor der har været gravet op i veje. Denne asfalt kan ikke 
færdiggøres før i 2015. 
 
Ledningen der passerer Vejby Vandværks boringer er dog udeladt indtil videre, fordi der 
ikke kan skabes enighed mellem Gribvand Spildevand og vandværket om hvorledes dette 
skal ske. Ledningsstykket etableres formentlig ikke før om nogle år, når der alligevel skal 
etableres pumpestationer på de afskærende ledninger. 
 
 

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

 

 
For 3. kvartal 2014 knyttes følgende bemærkninger: 
 
Ovenstående tabel viser, at der er indtrådt et generelt fald i mængderne siden 2010. Som 
det fremgår af tabellen, har seks renseanlæg ligger meget højt i 2011, uden at man kan 
knytte en bestemt forklaring til forholdet. 
 
Det generelle fald over perioden 2010-2013 skyldes ikke, at Gribvand Spildevand har 
tætnet ledninger, elimineret fejlkoblinger eller afskåret dræn. Årsagen til fladet skal 
formentlig tilskrives en over tid, varierende grundvandsstand og Gribvand Spildevand kan 
derfor stadig komme til at opleve år i fremtiden, som kommer til at ligge på 2010-niveauet 
(200% af vandforbruget eller 3,5 mio. m3 uvedkommende vand), så længe der ikke 
sættes massivt ind i forhold til at tætne ledninger. 
 
De afskærende ledninger der lægges mellem renseanlæggene der nedlægges og det 
kommende renseanlæg dimensioneres til en maksimal uvedkommende vandmængde på 
150% af vandforbruget og derfor skal de uvedkommende vandmængder nedbringes. De 
150% skal dog ikke opfattes som en maksimal hydraulisk kapacitet, men derimod at 
kommer de uvedkommende vandmængder over 150%, vil energieffektiviteten i 
pumpestationerne falde. 
 

Renseanlæg 2010 2011 2012 2013 
Jan-feb 
2014 

2. kv. 
2014 

3. kv. 
2014 

4. kv. 
2014 

Helsinge 101% 137% 98% 95% 182% 45% -47%   

Gilleleje 121% 158% 112% 68% 187% 76% -25%   

Udsholt 434% 238% 239% 179% 348% 174% 79%   

Smidstrup 235% 237% 173% 163% 396% 203% 72%   

Stokkebro 603% 529% 497% 474% 883% 402% 138%   

Vejby 186% 266% 133% 193% 313% 53% -1%   

Tisvilde 227% 185% 196% 197% 431% 122% 53%   

Dronningm. 289% 368% 361% 246% 456% 215% 147%   

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

Græsted 62% 111% 77% 67% 162% -28% -53%   
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For Græsted Renseanlæg er der i 2. kvartal registreret negativ uvedkommende 
vandmængde hvilket muligvis dækker over at flowmåleren er i stykker eller at der aflastes 
vand fra kloaksystemet under regn og teoretisk set også i tørvejr. Undersøgelser 
afdækkede ikke årsagen. I 3. kvartal optræder problemet igen og nu tillige også på 
Helsinge, Vejby og Græsted Renseanlæg hvilket tyder på en datalogningsfejl i Gribvand 
eller lignende, da det ikke er sandsynligt at tre renseanlæg på én gang rammes af 
tilsyneladende ens uheld. Viser det sig at der er tale om datalogningsfejl eller lignende, 
kan denne/disse evt. fejl også dække over det tilsyneladende fald der har været på de 
øvrige renseanlæg. Der iværksættes derfor nu undersøgelser på alle renseanlæggene. 

 
Gribvand Spildevand har med det samme bedt selskabets SRO-anlægsentreprenør, 
Frontmatic, om en granskning af måledata fra flowmålerne på renseanlæggene med 
henblik på at få kortlagt om data vises korrekt i SRO-anlægget eller om data ”forvanskes”, 
f.eks. ved omregning fra l/s til m³/h eller ved måling af data. Når resultatet af Frontmatic´s 
undersøgelser foreligger, besluttes det videre arbejde i bestræbelserne på at få afdækket 
årsagen. 
 
For de øvrige renseanlæg ses som forventeligt en markant lavere uvedkommende 
vandmængde, hvilket skyldes sommeren med den lave grundvandsstand.  
 
Dræn tilsluttet kloaksystemet 
Undersøgelsen er afsluttet og de tre rådgivere har afleveret deres rapporter. 
 
Resultaterne var ikke imponerende, men som tidligere nævnt er begrebet ”tilsluttede 
dræn” blevet anvendt meget generelt om indsivning. Resultaterne vil blive nyttiggjort 
senere i forbindelse med den mere generelle tilgang til uvedkommende vand – se 
nedenstående afsnit. 
 
Kommende års generelle indsats 
Gribvand Spildevand har frem til 2019 sat det mål, at de uvedkommende vandmængder 
skal ned på 100% af vandforbruget, hvor mængden i dag samlet set ligger på mellem 
150% og 200%, dog således fordelt, at det er sommerhusområderne og Vejby der ligger 
alt for højt. Nedbringes de uvedkommende vandmængder til målet, vil der kunne spares 
mellem 1 og 1,5 mio. kr. årligt på pumpning og rensning af vand, i forhold til 2010-
udgiftsniveauet. 
 
Indsatsen der nu er igangsat i de fem sommerhusoplande, vil blive baseret på målinger på 
alle pumpestationerne i de fem oplande suppleret med lokale målere i afløbssystemet, så 
de fem oplande opdeles i ca. 70 mindre oplande. I hvert opland skal der registreres valide 
målinger for flow og nedbør. Herved kan indkredses de mindre oplande, der bidrager mest 
og derved kan indsatsen prioriteres. 
 
De fem sommerhusoplande er nedenfor vist med inddeling i mindre oplande hvori der 
måles flow og nedbør. 
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SRO-anlægget bliver hjørnestenen i dataopsamlingen fra de ca. 70 målepunkter som skal 
levere data i mindst et år, før de kan anvendes i en analyse af det samlede billede af 
afstrømningen under regn og i tørvejr, såvel sommer som vinter. 
 
Der vil dog allerede primo 2015 foreligge de første indikationer på hvilke af de ca. 70 
oplande der afleder de største uvedkommende vandmængder. 
 
Selvom man får indkredset mindre oplande som betydende i forhold til uvedkommende 
vand, vil der stadig være en stor indsats med at finde utæthederne i kloakkerne, som 
typisk vil omfatte mellem 4 og 10 km kloakledning pr. opland. Her skal TV-inspektioner 
indkredse utæthederne og når disse er fundet, skal utæthederne fjernes ved relining og 
reparation af brønde og endelig skal der i årene efterfølgende holdes øje med om de 
uvedkommende vandmængder rent faktisk falder, eller om de uvedkommende 
vandmængder blot finder vej til kloaksystemet via andre, umiddelbart mindre betydende 
utætheder, der da skal tætnes.  
 
Indsatsen overfor uvedkommende vand vil blive varetaget af Anlægsgruppen der er 
ansvarlig for målingerne og tolkningen af disse samt tilrettelæggelse af TV og udpegning 
af ledningsstrækninger til relining mv. 
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I takt med at mindre oplande udpeges som særligt belastede med uvedkommende vand, 
vil kloakkerne i disse blive tætnet.  
 
I 2015 iværksættes tilsvarende programmer for de øvrige oplande der måtte vise sig 
belastet med uvedkommende vand og her kan allerede nævnes Esrum Esbønderup, 
Ramløse, Annisse, Gl. Annisse og Vejby. Gilleleje og Helsinge synes umiddelbart ikke så 
belastede. 

 

7  Kundeservice og tømningsordning 
7.1  Kundeservice 
Gribvand Spildevand har etableret en procedure for opfølgning på alle væsentlige 
kundeserviceopgaver, herunder:  
 

 Antal flytteafregninger. I 3 kvartal behandlet 227 

 Antal mails behandlet: 1315 

 Antal mails tømningsordning: 37 

 Afsluttede tvangsauktioner: 9 

 Efi Indbetalinger: kr. 961.942 

 Antal rykker sendt: 450 

 Målerskifte: 1286 

 Alle vandspildsager modtaget i 3. kvartal er behandlet 
 
Restancer pr. 30. september 2014 er ca. DKK 6,1 mio. Her af er DKK 4,9 mio. sendt til 
inddrivelse hos Skat. Indbetalingerne fra Skat fordeler sig på følgende vis: ca. 0,98 i 2011, 
1,7 i 2012, 1,625 i 2013 og 1,5 i 2014. 
 
Aconto opkrævning for periode 1. juli – 31. december 2014 sendes til kunderne 6. 
oktober. Der er 7.600 kunder som ikke er tilmeldt betalingsservice og/eller e-boks og 
modtager en regning med indbetalingskort. Disse kunder vil ifm. acontoregning bliver 
pålignet et faktureringsgebyr på DKK 25 ex moms.  
 
Efter 3. kvartal har der været 3238 opkald. Heraf er 87% i gennemsnit besvaret. Indeholdt 
i opgørelsen er kald vedr. Tømningsordningen. Samt perioden for regningskørslen. 
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Flytteprocessen 
 
For at optimere vores flytteproces arbejdes der på, at få implementeret en selvbetjenings-
løsning på Gribvand Spildevands hjemmeside. 
 
Løsningen betyder, at en fraflyttet kunde eller ejendomsmægler/advokat på kundens 
foranledning kan igangsætte flytteprocessen, ved at logge ind via www.gribvand.dk.  
 
Kunden indtaster oplysninger om fraflytter, tilflytter og måleraflæsning på overtagelses-
dagen. Afviger aflæsningen væsentligt i forhold til tidligere indberetninger, bedes kunden 
kontrollere og evt. begrunde årsagen til at aflæsningen er større eller mindre en beregnet. 
Kunden skal til sidst godkende sine oplysninger og kan dernæst udskrive en kvittering elle 
modtage den på mail. Kundeservice kan herefter åbne flytteprocessen, godkende og 
afslutte den. Det giver en væsentlig tidsbesparing da de første trin i flytteprocessen 
udføres af kunden selv. 
 
 

7.2 Tømningsordningen  
  
Tømningsordning indgik i slutningen af 2013 et samarbejde med Forsyning Helsingør (FH).  
 
Gribvand Spildevand A/S har 3200 tanke og FH har 500 tanke. 
 
GS og FH gennemførte i sommeren 2013 et fælles udbud. GV har overtaget styringen af 
den fælles entreprenør samt administrationen af deres tankdata. FH varetager sammen 
med entreprenøren selv kundekontakten samt tømningskontrollen.  
 
Administrationsmængden af Gribvand Spildevands egen ordning er stadig faldende. Dette 
skyldes hovedsageligt at antallet af kundehenvendelser fortsat er faldende. 
 

8 Udbud 

Følgende udbud gennemført i 3. kvartal 2014: 

 Udbud af SRO-arbejder på renseanlæg 

 Udbud af driftsrådgivning på renseanlæg 

 Udbud af bassin ved Lærkevej 

 Udbud forsikringer 

 Udbud af oprensning af 7 regn- og spildevandsbassiner 
 

Aftaler, hvor der i 4. kvartal udbydes: 

 Rammeudbud (VVS, smedearbejde, køb af reservedele) 

 Udbud (grønne områder og vintertjeneste, fyringsolie og benzin/diesel) 

 Indløb af ca. 80 styringer til pumpestationer 

 Udbud af renovering af spildevandsbassiner 

 
9 Innovation 
Kommunikationsstrategi er behandlet på bestyrelse i september. Baseret på input fra 
bestyrelsen er revideret kommunikationsstrategi under udarbejdelse. 

http://www.gribvand.dk/
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Der er afholdt strategiseminar for bestyrelsen d. 2. oktober 2014. Emnerne for dagen var 
følgende: 

 Rammerne for selskabet 
 Samarbejder indenfor forsyningsbranchen 
 Hvor står Gribvand Spildevand i dag strategisk 
 Overordnede retninger for selskabet de kommende 5-10 år 
 Konsekvenser og risiko 
 Hvad er kritiske aktiviteter de næste 1-3 år. 

 
 

10 Diverse  
 

Pinusparken: 
Gribvand Spildevand er sammen med Munck Forsyningsledninger A/S blevet stævnet af 
en ejer i Pinusparken. Kravet lyder foreløbigt på kr. 750.000 og vedrører muligt ansvar for 
skader på sagsøgers ejendom, der eventuelt er forvoldt under et ledningsarbejde, som 
Munck Forsyningsledninger foretog for Gribvand Spildevand efterår/vinter 2010. Gribvand 
Spildevand inddrager Dines Jørgensen & Co. i sagen, der har fungeret som Gribvand 
Spildevands rådgiver under ledningsarbejdet. Næste skridt i sagen er, at alle parter enes 
om formulering af spørgsmål til en uvildig skønsmand, der skal undersøge, om skaderne 
på ejendommen skyldes ledningsarbejdet, og i så fald vurdere skadernes økonomiske 
omfang. Gribvand Spildevands forsikringsselskab Gjensidige er inddraget i sagen, der 
ligeledes har bevilliget, at Horten varetager sagen for Gribvand Spildevand, og 
koordinerer løbende med bl.a. Gjensidige. 
 
 
Blistrup 
Ligeledes har selskabet et sagsanlæg vedrører et område i Blistrup, hvor ejeren af en 
ejendom gør et krav på kr. 100.000 gældende. Kravet vedrører kompensation for en 
ledning, der ligger i kanten af ejendommen, samt erstatning for forsinkelse af byggeri på 
ejendommen, der skyldes uklarhed om hvor ledningen er placeret. Gribvand Spildevand 
har fået ledningen indmålt, og søger nu at opnå en forligsmæssig løsning på sagen. Også 
denne sag håndteres i samarbejde med selskabets advokat samt relevante rådgivere, der 
har part i sagerne. 
 
E/F Kongensgavevej 
Ejerforeningen har rettet henvendelse til Gribvand om en drænledning, som løber over 
ejerforeningens ejendom. Ejerforeningen vurderer, at ledningen tilhører Gribvand 
Spildevand, men der er ikke på ejendommen tinglyst servitut eller lignende, der kan 
understøtte dette. Parterne prøver pt. at fastlægge ejerskabet til ledningen, idet dette har 
betydning for, hvem der skal afholde udgifter til vedligehold mv. af ledningen. 
Ejerforeningen har oplyst, at der synes at være et brud på drænledningen, som skal 
udbedres.  

 


