
 

 
Rapportering til ejer 1. kvartal 2014 
 

1 Emner af betydning for selskabets drift 
1.1 Evaluering af vandsektorloven 
 
I marts 2014 offentliggjorde miljøministeriet evalueringen af vandsektorloven. 
 

Evalueringen af vandsektorloven er gennemført af Deloitte i tæt samarbejde med LETT 
(advokatfirma) og DHI1. Deloitte er hovedansvarlig for evalueringen, og 
samarbejdspartnerne har bidraget med faglige input samt kvalificering og kvalitetssikring 
på udvalgte områder af evalueringen indenfor deres respektive ekspertiseområder. 
Desuden har Krüger bidraget til evalueringen i mindre omfang. 
 
Evalueringen er gennemført i perioden fra april til november 2013. Evalueringen har været 
tilrettelagt med reference til en tværministeriel styregruppe og er løbende blevet fulgt af 
kontaktudvalget for vandsektoren nedsat af miljøministeren. 
 

Af kommissoriet for evalueringen af vandsektorloven fremgår det, at evalueringens 
hovedformål er følgende: 
 
”Det overordnede formål med evalueringen er at få beskrevet og vurderet, om sektorens 
nuværende regulering imødekommer eller kan forventes at imødekomme de primære hensyn i 
vandsektorreformen: effektivisering, lavere priser, øget gennemsigtighed og klarere 
opgavefordeling. Samtidig skal det belyses, om reguleringen understøtter, at krav til miljø, sundhed 
og forsyningssikkerhed fastholdes, om der er sket en klar og hensigtsmæssig adskillelse af drifts- 
og myndighedsansvaret, og om den økonomiske regulering sætter hensigtsmæssige rammer for at 
indfri et muligt erhvervspotentiale samt udvikling af dansk vandteknologi. 
 
Det forudsættes, at evalueringens konklusioner sammenfattes i perspektiver på videre 
udviklingsmuligheder for, hvordan vandsektoren overordnet kan reguleres for bedst muligt at 
imødekomme de primære hensyn i forligsaftalen, herunder særligt med henblik på effektivisering.”  
 

I rapporten vurderer Deloitte, at den nuværende reguleringsmodel i flere henseender ikke 
lever op til formålene med vandsektorloven. 
 
Af rapportens afsnit 1.3.1.fremgår en samlet vurdering, jf. nedenstående: 
 
”Den centrale udfordring ved den nuværende reguleringsmodel er, at reguleringen helt overordnet 
er baseret på vanskeligt forenelige elementer i form af den samtidige indførelse af prisloftregulering 
og skattepligt sammen med det eksisterende hvile-i-sig-selv-princip. Disse reguleringsmekanismer 
repræsenterer hver især hensyn i forhold til at begrænse vandselskabernes mulighed for at udnytte 
monopolmagt samt begrænse effekten af eventuel indtjening. Tilsammen udgør de imidlertid 
grundlaget for en restriktiv, administrativt tung regulering, der unødigt begrænser vandselskaber-

                                                 
1
 DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Deres mål er at 

fremme teknologisk udvikling og kompetence opbygning indenfor områderne vand, miljø og 
sundhed. DHI er godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS) af Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling og er en del af GTS netværket.  
 



Nes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med 
vandsektoren. 
 
Denne mindre hensigtsmæssige kombination af reguleringsprincipper har sammen med en række 
elementer i udformningen og administrationen af prisloftreguleringen betydet, at såvel vandselska-
berne som Forsyningssekretariatet har oplevet store byrder ved reguleringen. Desuden har der 
ikke i tilstrækkelig grad været positive incitamenter for vandselskaberne til at effektivisere såvel 
indenfor som udenfor rammerne af de effektiviseringskrav, regulator har stillet. Dette har været 
medvirkende årsager til, at det hidtil ikke har været muligt af opnå effektiviseringer og reduktion i 
vandprisen, i et omfang der skal til for at indfri lovens intentioner. 
 
På andre områder har vandsektorloven i langt højere grad levet op til intentionerne bag loven, især 
med hensyn til adskillelse af drift og myndighed og mulighed for øget gennemsigtighed i vindsel-
skabernes økonomi via krav om selskabsudskillelse, aflæggelse af regnskaber efter årsregnskabs-
loven og benchmarking. Dette udgør positive resultater, der ikke bør ændres på gennem tilbage-
rulning til tidligere tiders organiseringsformer, men som også vil kunne bevares, selvom man frem-
adrettet vælger en anden reguleringsmodel end den nuværende. Der findes således en række 
alternative reguleringsmodeller, der ligeledes vil kunne udnytte mulighederne i forhold til den øgede 
gennemsigtighed, der er blevet skabt i sektoren som følge af vandsektorloven. 
 
Samlet set peger evalueringens resultater derfor i retning af, at den nuværende reguleringsmodel 
på en række områder er uhensigtsmæssig i forhold til at fremme de politiske intentioner bag vand-
sektorloven, og at der er behov for at overveje alternativer til den nuværende regulering.” 

 
DANVA præsenterede den. 10. april foreningens holdninger til evalueringen af 
vandsektorloven for Folketingets miljøudvalg. 
 
DANVA er enig i rapporten vurdering for så vidt angår nedenstående punkter:  
 

 Den nuværende regulering er restriktiv, administrativ tung, begrænsende 

 Ensidigt fokus i FS benchmarking på økonomiske præstationer giver risiko for 
mindsket miljøambition 

 FS benchmarking dur ikke til fastlæggelse af individuelle effektiviseringskrav 

 De beskrevne fusionsbarrierer skal fjernes 

 De beskrevne barrierer for vandselskabernes muligheder for at engagere sig i 
teknologiudvikling og partnerskaber skal fjernes eller mindskes 

 Den nuværende regulering indebærer en forskelsbehandling af selskaberne og 
straffer selskaber, der har været på forkant med miljø og servicemål  

 Der er behov for mere dialog og især for implementering af en risikobaseret tilgang 

 Selskabsgørelsen har generelt været positiv og skal ikke tilbagerulles 

 VTU fonden har levet op til hensigten med fonden 
 

DANVA er knap så enig i rapportens vurdering for så vidt angår nedenstående punkter:  
 

 Analyse af konsolideringsgevinster. Deloittes analyser er meget usikre 

 Deloitte vurderer, at FS mangler ressourcer. DANVA vurderer, at FS har anvendt 
deres ressourcer forkert. 

 Rollefordeling vurderes ikke tilstrækkeligt behandlet i rapporten 

 Analyser af takst-udvikling. Takst- sammenligninger med udlandet er misvisende. 
Takstudvikling i DK begrundes alene i forhold til VSL og selskabsstørrelser. Andre 
faktorer, f.eks. Kommunalreformens betydning er ikke analyseret. 
 

DANVA er uenig i rapportens vurdering for så vidt angår nedenstående punkter: 

 Rapportens overvejelser om ændret klageadgang for at mindske klageantallet. 



Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis klageadgangen afskæres, da 
klagesagerne er nødvendige for at afprøve rækkevidden af lovgivningen - og her 
har selskaberne fået ret flere gange. 

 Forslag om at afskaffe hvile-i-sig-selv princippet og beholde prisloftet  

 Forslag om at medtage investeringer i reguleringen 

 DANVA er uenig i Deloittes anbefalinger om udlicitering 

 Rapportens behandling af ejerskab. Problemstillinger, der har ført til kommunalt 
tilbagekøb af Wasser Berlin er fx. ikke belyst 

 Rapportens belysning af problemstillingen om skat er ikke korrekt 
 
Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af 
Liberal Alliance. Miljøministeren vil senere på foråret drøfte med forligskredsen, hvordan 
evalueringen skal bruges. 
 
 

1.2 Klager 
 
Gribvand Spildevand har påklaget afgørelsen til prisloft 2011, 2012 og 2013.  
 
Status på klagesag vedrørende PL2011 
Forsyningen påklagede prisloft 2011 hvad angår værdierne i forhold til pris- og 
levetidskataloget. Ledningsnettet er blevet klassificeret og værdiansat efter reglerne som 
landzone og selskabet mener, at området bør værdiansættes som byzone.  
Konkurrenceankenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling med henblik på at 
forsyningssekretariatet opstiller retningslinjer for omklassificering af sommerhusområder.  
Forsyningen har modtaget retningslinjerne men er p.t. i dialog med forsyningssekretariatet 
om fortolkning af vejledningen, hvorfor sagen stadigvæk er verserende.  
 
Status på klagesag vedrørende PL 2012 og 2013 
Gribvand Spildevand har fastholdt klage vedrørende afgørelser truffet af 
Forsyningssekretariatet vedr. prisloft 2013 og Prisloft 2012.   
 
Formanden for konkurrenceankenævnet har besluttet, at klagerne skal behandles på det 
skriftlige grundlag.  
 
I sagens skriftveksling har Forsyningssekretariatet den 7. marts 2014 udarbejdet svarskrift 
indeholdende nedenstående anbringender:  
 
”Til støtte for påstanden vedrørende de ansøgte særlige forhold gøres det gældende, at der ikke er tale om 
særlige forhold, idet selskabet selv vælger at udføre ekstra analyser, samt at oprensning af 
regnvandsbassiner er en aktivitet, som mange selskaber udfører. Der er således ikke tale om et særligt 
forhold eller en rammebetingelse.  
 
Til støtte for påstanden vedrørende de ansøgte miljø- og servicemål, gøres det videre gældende, at de 
ansøgte mål ikke lever op til kravene for miljø- og servicemål, idet der ikke er tale om et mål, der er til gavn for 
miljøet og idet der ikke er tale om en service, der ligger ud over det en bruger i almindelighed kan forvente fra 
sit forsyningsselskab. 
  
Til støtte for påstanden gøres det endelig gældende, at der ikke er tale om en egenhændig tilbagekaldelse og 
ændring af en forvaltningsafgørelse til ugunst for en part. Der er derimod tale om hjemvisning af en ugyldig 
afgørelse fra en rekursinstans, hvilket har medført en ændring af prisloftet for 2012.” 
 

Gribvand Spildevand har den 24. marts 2014 fremsendt replik til forsyningssekretariatets 
svarskrift.  



 
Med input fra Horten har GVS især anfægtet at FS til ugunst for selskabet har tilbagekaldt 
den oprindelige prisloftsafgørelse for 2012 med udgangspunkt i en sag fra Energitilsynet 
som vedrører en lignende problemstilling på elforsyningsområdet. I den pågældende 
afgørelse sondres der mellem selskaber, der har påklaget den oprindelige benchmarking 
afgørelse, og selskaber der ikke har påklaget afgørelsen. Tilsynet fastslår, at der ikke kan 
træffes en ændret afgørelse til ugunst for de selskaber, som ikke har klaget.    
 

Forsyningssekretariatet har den 2. april 2014 fremsendt duplik til GVS replik og Gribvand 
spildevand afventer nu konkurrenceankenævnets behandling baseret på det skriftlige 
grundlag.  

 
1.3 SKAT 

 
I notat af 28. marts 2014 udarbejdet af Deloitte er status i skattesagen behandlet og er 
gengivet i nedenstående:  
 
SKAT meddelte ved breve af 27. januar 2014, at de påtænker at nedsætte de 
skattemæssige indgangsværdier i Gribvand Spildevand fra 1.697 mio.kr. til 653 mio.kr., en 
nedsættelse på 1.044 mio.kr. svarende til 62 %. 
 
SKAT har foretaget tilsvarende nedsættelser at de skattemæssige indgangsværdier i en 
lang række vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder. 
 
Hvis SKAT fastholder nedsættelsen af de skattemæssige indgangsværdier vil Gribvand 
Spildevand få lavere fremtidige skattemæssige afskrivninger. Det kan medføre fremrykket 
skattebetaling for Gribvand Spildevand og dermed højere takster for forbrugerne. 
 
Ved brev af 24. februar 2014 har Gribvand Spildevand gjort indsigelse imod SKATs 
foreslåede nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier. SKAT vil formentlig 
fastholde deres nedsættelse af de skattemæssige værdier, da de næppe vil ændre deres 
praksis fra lignende sager før der kommer afgørelse på de sager, som verserer i 
Landsskatteretten. 
 
Landsskatteretten forventes tidligst at træffe afgørelse i de første verserende retssager 
medio juni 2014. Da der er tale om principielle sager må det forventes at 
Landsskatterettens afgørelser vil blive apelleret til Landsretten. En endelig afgørelse kan 
således have lange udsigter. 
 
De verserende sager har ikke opsættende virkning for Gribvand Spildevand. 
Det må derfor påregnes, at Gribvand Spildevand bliver nød til at påklage SKATs afgørelse 
til Skatteankestyrelsen (Landsskatteretten). Klage til Skatteankestyrelsen skal indsendes 
senest 3 måneder efter at Gribvand Spildevand har modtaget SKATs endelige afgørelse 
om nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier. Det er vores opfattelse, at klagen 
vil falde ud til selskabets fordel. 
 
Deloittes foreløbige beregninger viser, Gribvand Spildevand fortsat har tilstrækkelige 
afskrivningsmuligheder til undgå positiv sambeskatningsindkomst for 2010-2012 selvom 
SKAT nedsætter de skattemæssige indgangsværdier til ca. 38% af de selvangivne 
indgangsværdier / afskrivningsgrundlag. 
 

http://mio.kr/
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2.0 Økonomi  
 
Resultatet for Q1 2014 – Gribvand Spildevand 
Resultatet for Q1 2014 er realiseret med et overskud på TDKK 21.255, og medfører en 
positiv budgetafvigelse på TDKK 2.678. 
 
Den positive budgetafvigelse skyldes i høj grad en højere omsætning på TDKK 1.600 end 
budgettet samt lavere produktionsomkostninger.   
 
Det variable vandafledningsbidrag er en væsentlig årsag til den positive forskydning på 
omsætningen, da denne er realiseret TDKK 800 højere end budgettet. Forklaringen hertil 
er en kombination af manglende regulering af årskørslen vedrørende 2013 
(efterposteringerne fra årsrevisionen er endnu ikke registreret) samt mængdeafvigelser 
vedrørende 2014. Årskørslen udgør ca. TDKK 1.000, som reducerer omsætningen, 
hvorefter der udestår en afvigelse på TDKK 200, som må henføres til mængdeafvigelse 
for 2014.  
 
Derudover er der en positiv afvigelse fra tilslutningsbidrag svarende til TDKK 569, og 
negativ afvigelse på tømningsordningen med TDKK 250.  
 
Produktionsomkostningerne har ligeledes bidraget positivt til budgetafvigelsen for Q1 
2014, da disse er realiseret med ca. TDKK 1.380 mindre end budgettet. Den væsentlige 
årsag hertil er færre omkostninger til el og slam samt manglende periodisering af 
spildevandsafgift, som først bliver registreret i april måned.  
 
Distributionsomkostningerne bidrager positivt med TDKK 668 over budgettet, hvilket 
hovedsageligt kan henføres til færre omkostninger til pumpestationerne. 
 
Administrationsomkostningerne har ligeledes bidraget positivt til den positive 
budgetafvigelse med TDKK 451. Den væsentligste årsag hertil er, at der endnu ikke i 
2014 er afholdt omkostninger til strategiprojektet, som samlet er budgettet med TDKK 
1.000 i 2014 (eller TDKK 250 i kvartalet). 
 
Der er i perioden afholdt færre afskrivninger end budgettet, hvilket resulterer i en positiv 
afvigelse på TDKK 940. Afvigelsen vil som udgangspunkt blive udlignet gennem 
regulering af overdækning fra investeringsregnskabet, men indregnet kun på basis af en 
årsregulering, da flere elementer påvirker reguleringens størrelse.  
 
De finansielle omkostninger er langt højere end budgettet, som trækker den positive 
budgetafgivelse ned med TDKK 2.400. Afvigelsen skyldes at afdrag og renter er afregnet 
på halvårsbasis men budgettet er opstillet på månedsbasis.  
 
Gribvand Spildevand vil fremadrettet arbejde på at udarbejde budgetter med 
periodiseringer af omkostninger der ikke er jævnt fordelt henover året.  
 
 
Anlæg pr. Q1 2014 – Gribvand Spildevand 
Væsentligste anlægssager for Q1 2014 (> 0,1 mio.)                                                  



 
TDKK 

 

VP- torvet- tunnel m.v 7.898 

Nedlægning af Dronningmølle pst. & ledning 1.019 

Interne anlægsomk. til fordeling 525 

Nyt slamanlæg ved Helsinge 433 

Kloakering af Mårum Tinghuse 402 

Kloakering af Højelt 372 

Nyt SRO-anlæg 323 

Kloakering af Sandet 283 

Kloakstik m.v. 207 

Nyt renseanlæg ved Højelt VVM 200 

Ejerskaber m.v. af regnvandsudløb 181 

Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning 174 

Fremtidens regnvandsbassin og regnvandsudløb 147 

Renovering af pumpestationer generelt 145 

SRO- anlæg, renovering 137 

Tv undersøgelser, målinger 132 

Nedlægning af Kagerup, pumpestation og ledning 124 

Helsinge Renseanlæg, renoveringer 124 

Renovering, fremtidens pumpestationer 122 

Renovering af bassiner 118 

Dataopsamling på pumpestationer 115 

Lærkevej, afskæring -100 
 
  
Resultatet for Q1 2014 – Gribvand  
Resultatet for Q1 2014 er realiseret med TDKK 815, som ligeledes er afgivelsen i forhold 
til budgettet.  
 
Den primære årsag til den positive budgetafvigelse skyldes, at resultatet fra andre 
driftsindtægter og finansielle poster på samlet TDKK 568 er bedre end budgettet. Beløbet 
kan henføres til FAS indtægter såsom renter og gebyrer. 
 
Den positive afvigelse mellem budget og regnskab kan også henføres til færre 
lønomkostninger, der bidrager positivt til budgetafvigelsen med TDKK 222. 
 
Administrationsomkostninger og bygninger bidrager dog negativt til budgetafvigelsen, der 
samlet set reducerer den positive afvigelsen med TDKK 44, som blandt andet kan 
forklares med at der ikke registreres periodiseringer på månederne af især IT 
omkostninger.  
 
 
Likviditet ultimo Q1 2014 - koncernen 
På koncernniveau udviser likviditeten ultimo Q1 2014 TDKK 43.069. 
 
En væsentlig årsag til den positive likviditet er provenu fra anlægslån optaget i 2013, som 
det blev besluttet at ”splitte” imellem 2013 og 2014. GVS har fået bekræftet at det er 



muligt at splitte anlægslån imellem 2 prisloftsår uden det medfører regulering i 
indtægtsrammen for det år hvor låneprovenuet ikke er fuldt udnyttet.  
 
Mellemregningen med kommunen som blev opgjort i forbindelse med udskillelsen er 
ligeledes blevet endeligt udlignet i 2013. Likviditeten herfra bliver i årene frem til 2020 
gradvist udlignet med tilbagebetaling af overdækningen og vil indtil da bidrage til 
overskudslikviditet i forsyningen uden reguleringer i forhold til indtægtsrammen/prisloftet.  

 
2.1 Anlægsbudgettet 2014 
 
Anlægsbudgettet er for 2014 på 68,20 mio. kr. jf. notat fra Deloitte, der redegør for 
overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2013. Det skal bemærkes, at budgettet muligvis 
bliver forhøjet, grundet anvendelse af en hensættelse på ca. 1,6 mio. kr. i 2013 til 
håndtering af forurenet jord på tunnelprojektet og som dermed ikke skal belaste 
anlægsbudgettet. Denne besparelse på anlægsbudgettet i 2013, vil komme 
anlægsbudgettet til gode i 2014. 
 
Budgettet er som følger (ekskl. nyttiggørelsen af hensættelsen). 
 

 
 
 
På nuværende tidspunkt er der anvendt 11,5 mio. kr. og med licitationen på renovering af 
pumpestationer, er stort set hele budgettet kontraheret. Det eneste større projekt der 
endnu ikke er kontraheret, er kloakering af Ørby til 8 mio. kr. (Indeholdt i budgettet for 
”Anlæg, vandmiljø og badevand”). 
 
Til oversigten knyttes følgende øvrige oplysninger: 
 
Udgiften til klimasikring (tunnellen) på 10,3 mio. kr. rummer bl.a. en betaling for et forlig 
med entreprenørens underentreprenør (Aarsleff A/S) på 4,8 mio. kr. Gribvand Spildevand 
er således frigjort fra en evt. voldgiftssag om 7 mio. kr. som Aarsleff A/S mente sig 
berettiget til (forlængelse af byggeperiode som følge af vinteren 2012/2013 og diverse 
ekstraarbejder). Traditionen tro skal sådanne påløbne udgifter altid forhandles. Gribvand 

Budget 

2014

Anlæg, byggemodninger og kommunal planlægning 0,60

Anlæg, restrukturering 9,70

Anlæg, klimasikring 10,30

Anlæg, SRO 2,00

Anlæg, optimering af driften 0,40

Anlæg, vandmiljø og badevand 19,00

Renovering, rensning af spildevand 6,60

Renovering, transport af spildevand, pumpestationer 11,10

Renovering, transport af spildevand, ledninger 2,50

Renovering, transport af spildevand, bassiner 3,00

Renovering, uvedkommende vand 3,00

I alt 68,20



Spildevand har vurderet, at forliget svarer fint til de leverede ydelser. De resterende ca. 
5,5 mio. kr. dækker færdiggørelsen af projektet. 
 
Med udgangspunkt i omkostningerne ved kloakering af Mårum Tinghuse vest som 
kostede 3,7 mio. kr. eller 0,45 mio. kr. pr. tillsuttet ejendom, imødeses at kloakeringerne af 
Højelt, Laugø og Valby nok også bliver dyrere. Årsagerne er, som oftest, at lokale forhold 
der ikke kunne forudses på budgetlægningstidspunktet, men som melder sig ved 
projekteringen. Konkret for Mårum Tinghuse skyldtes en del af den høje omkostning, at en 
vejafvandingsledning i vejen ikke var kendt. Andre lokale forhold der typisk fordyrer 
sådanne projekter kan f.eks. være adgangsforhold, jordbundsforhold og berettigede 
hensyn til de enkelte lodsejere. 
 
Konsekvenserne i forhold til øgede omkostninger til kloakering af landsbyer samt øgede 
omkostninger til renoveringer de første tre måneder bliver p.t. vurderet. 
 
 
 

3 Driften  
3.1 Væsentlige driftshændelser og udledninger 
Slamflugt 
I forbindelse med nedbrud af nogle mekaniske installationer på Helsinge Renseanlæg 
torsdag d. 20/2 -2014, indtrådte det der i fagsproget hedder slamflugt. Slamflugt 
indebærer, at renseanlæggets bakterier skylles ud sammen med det rensede spildevand i 
form af slam. Slammet lagde sig på bunden af Ammendrup Å. Meget tyder på at dyre- og 
plantelivet er på vej tilbage og sagen forestås nu af Gribskov Kommune. 
 
Tidligere udmelding i pressen om at regnvejr var årsagen til slamflugten var forkert. Der har 
ikke været reaktioner fra borgere eller andre som reaktion på de fejlagtige oplysninger vedr. 
regnvejret som årsag til slamflugten. 
 
Utilsigtede udledninger og overløb 
I 1.kvartal har der ikke været utilsigtede overløb fra pumpestationer eller andre dele af 
kloaksystemet som følge af overbelastning eller driftsproblemer.  
  
Udledning fra renseanlæggene 
Analyserne for afløbene fra renseanlæggene har i 1. kvartal overholdt udledningstilladelserne. 
 
Drift af pumpestationerne 
Pumpestationerne har alle i 1. kvartal haft en tilfredsstillende driftssituation uden 
væsentlige nedbrud eller nedsat kapacitet, hvilket også er hoved årsagen til at der ikke 
har været utilsigtede overløb eller udledninger fra pumpestationerne.  
 
Udkald mv. 
Der har i 1. kvartal været 25 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk 
forstoppelser og 13 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. Målet er at nedbringe antallet af vedkomne kald til maksimalt 20 pr. måned og at 
antallet af uvedkomne kald nedbringes til maksimalt 25 pr. måned.  
 
Alle kald registreres i Navision, idet dato for kald, modtager, kaldets indhold og evt. aktion 
fra driftens side noteres. Hver d. 20. i måneden orienteres ledelsen om forrige måneds 
kald og aktioner. 
 
Nedbringelse af antallet af relevante kald sker bl.a. ved den igangværende justering af 
driften til i højere grad at foretage rettidig vedligeholdelse frem for ”ambulancekørsel”. 
Nedbringelse af antallet af uvedkomne kald, søges nået ved at informere borgere m.fl. om 
hvad der er selskabets ansvar og pligt og dermed hvad der er relevante kald til selskabet. 
 
Registrering af kald til driften indgår som del af resultatlønsaftalen. 
 
Der har i 1.kvartal 2014 været 38 kald til driften. 
 

 
3.3 Optimering af driften af pumpestationer og bassiner  
Driften af pumpestationer og bassiner skal i højere grad ind i en forebyggende 
vedligeholdelse. Vedligeholdelse som følge af alarmer og kald skal reduceres, dels fordi 
den form for drift indebærer et stort forbrug af arbejdstimer udenfor normal arbejdstid og 
dels fordi en alarm eller et kald ofte skyldes, at en installation er brudt sammen som 
kunne være undgået ved forebyggende vedligehold. 
 
Optimering af driften af pumpestationer og bassiner vil ske i 2014 og 2015 og forudsætter 
at to forhold er på plads: 
 

 Det nye SRO-system skal være implementeret ude i de enkelte pumpestationer og 
senere i bassinerne (se afsnit 4.8) 
 

 Pumpestationerne og bassinerne skal funktionsmæssigt være renoveret op til en 
vis standard, for at forebyggende drift kan indføres. Pumpestationerne er under 
renovering og bassinerne påbegyndes renovering i 2014 (se afsnit 4.2 og 4.3) 

 
Ud over at optimeringen af driften på pumpestationer og bassiner vil generere besparelser 
på lønninger og materialer, vil optimeringen af driften tillige øge forsyningssikkerheden, 
der alt andet lige, forringes ved nedbrud af materiel. 
 
I samarbejde med driftslederen skal indføres driftsinstrukser for hvert enkelt driftspunkt 
(pumpestation, bassin mv.) i kloaksystemet. Driftsinstruktionen skal beskrive hvorledes 
driftspunkterne vedligeholdes og med hvilken frekvens. Det er hensigten, at 
driftsinstruktionerne alene skal styre driften af hele kloaksystemet og at driften kun i 
begrænset omfang skal agere på alarmer. 
 
Hvis antallet af alarmer kan nedbringes til tæt på 0, vil driftens arbejde med kloaksystemet 
være omlagt til forebyggende drift og i mindre grad være baseret på alamudkald. 
Omstillingen bliver en stor udfordring i 2014 og 2015, men det anses for nødvendt, for at 
driften også i de kommende år, kan levere de krævede effektiviseringer samtidig med at 
driften også skal udvide sit virke, blandt andet ved forebyggende drift af alle de åbne 
bassiner, der stort set ikke er blevet vedligeholdt de sidste to-tre årtier. Se afsnit 4.1 vedr. 
registrering af regnvands- og spildevandsbassiner samt regnvandsudløb og 
overløbsbygværker. 



 

3.4 Anvendelse af historiske driftsdata  
Med det nye SRO-anlæg bliver det muligt at gemme driftsdata i stor skala for 
pumpestationerne og bassinerne. Driftsdata kaldes for historiske i samme øjeblik de er 
gemt, i modsætning til alarmdata der skal reageres på i samme øjeblik de indkommer og 
derefter i princippet er uaktuelle. 
 
Historiske driftsdata skal anvendes til at analysere tendenser i kloaksystemet over tid (år) 
for at identificere udviklingen i uvedkommende vand, der typisk udvikler sig langsomt. 
 
Historiske driftsdata kan også anvendes til at analysere elforbrug på pumpestationer der 
over tid stiger som følge af slitage. Ved forebyggende drift og vedligeholdelse vil sådanne 
data indgå, for at undgå situationer, hvor pumpestationer ender med at køre konstant med 
en meget lille ydelse, fordi de er slidt op.  
 
Historiske driftsdata vil sikre at driften og anlægsgruppen får langt bedre grundlag for at 
drive selskabet effektivt. Opgaven i 2014 bliver at få driftsdata der gemmes i databaser, 
gjort tilgængelige for medarbejderne og ikke mindst få dem nyttiggjort på en måde, så 
medarbejderne nemt og sikkert kan uddrage de relevante data til de forskellige formål. 
 
Opgaven ligger tæt op af opgaven vedr. at få gemt, nyttiggjort og opdateret 
registreringsdata for driftspunkterne jf. afsnit 3.5. 
 

3.5 Opdatering af registrerede oplysninger om 
driftspunkter  
 
3.5.1 WebGis/NetGis 
 
NetGis er Gribvand Spildevands webbasserede kort. Her kan alle geografiske data vises 
på en computer. Bl.a. placering af kloakledninger, brønde, dræn, tanke i 
tømningsordningen, veje, højdekurver, jordlag, matrikler, billeder, adresser mm. Desuden 
kan der fremover vises geografisk relaterede data fra Gribvand Spildevands andre 
databaser, så som FAS, ESDH, driftWeb, Envitrix, E&F, SRO og IG-DanDas samt 
offentlige tilgængelige databaser. Et udsnit af disse data vises til selskabets forbrugere fra 
hjemmesiden. 
 
NetGis er indført i Gribvand Spildevand i 2012 og er på sigt en erstatning for desktop 
programmet ArcGis. ArcGis har været anvendt i en årrække tilbage fra kloakforsyningens 
tid i kommunen. Ud over at vise digitale kort er ArcGis et meget stærkt analyseværktøj, da 
det indeholder kortdata. Ulemperne ved ArcGis er at det er et tungt program og det kan 
kun vises på den computer, der har installeret den meget dyre licens. 
 
Gribvand Spildevand har i slutningen af 2013 været i udbud med de webbasserede kort. 
De væsentligste krav til et nyt system har været: 
 

 At det kan administreres af Gribvand Spildevand og ikke udelukkende af udbyder 

 At det kan udføre analyser 

 At det kan vises på tablet/IPad 

 At det kan foretage ledningsrettelser 

 At det kan udtage data som tegningsfiler til Gribvand Spildevands rådgivere  

 At det er åben og fleksibel overfor selskabets øvrige databasesystemer og data 



hentet fra nettet 
 

Licitationen blev udført i december 2013 og blev vundet af Niras. Det eksisterende system 
fra Geodata Danmark (NetGis) erstattes af WebGis fra Niras i sommeren 2014.  
Systemet er pt. under implementering og administreres og opsættes af Gribvand 
Spildevand selv.  
 
 

3.5.2 Ledningsregistrering 
 
Gribvand registrere ledninger og brønde fra vores kloaknet i databasen IG-Dandas. 
Efter kommunesammenlægningen blev ledningsdata samlet i denne database og blev 
efterfølgende eksternt vedligeholdt og administreret af Geodata Danmark. Geodata 
Danmark er i dag overtaget af Orbicon. De to kommuners data var digitalt meget 
mangelfulde. Manglerne omfatter f.eks. følgende: 
 

 rigtig placering af ledninger og brønde 

 manglende registrerede ledninger 

 ingen stikledninger til private ejendomme 

 mangelfulde koter, materialer, dimension, tv inspektion., ejerskab og 
oprindelses år 

 indlægning af bygværker, bassiner, tinglysninger mm 
 
Siden kommunesammenlægningen har Geodata Danmark løbende arbejdet på 
vedligeholdelse og mindre opgraderinger af disse data.  Med denne indsats er 
ledningsdataene vedligeholdt og forbedret. Trods dette ligger Gribvand Spildevand stadig 
inde med generelt ringe ledningsdata, sammenlignet med andre forsyningsselskaber.  
 
Ledningsdata anvendes bl.a. til: udlevering af ledningsdata i LER, klimaberegninger, 
værdiansættelser, ledningsrenoveringer, TV-inspektioner. Der er behov for at skabe øget 
tillid til selskabets ledningsdata. 
 
Gribvand Spildevand vil løfte vores ledningsdata til et niveau, så at beregninger, analyser, 
udleveringer af ledningsoplysninger, oplysning til forbrugerne, ledningsoplysninger til 
driftspersonale, teknikkere, entreprenører og projekterende kan ske på et tillidsfuldt 
grundlag. Dette skal ske ved at: 
 

 udbyde ledningsdatabasen IG-Dandas 

 in source ledningsregistreringen og udfase Orbicon 

 anvende personale der har fagkendskab til kloakker  

 ansætte en ansvarlig for ledningsregistreringen (fuldtidsstilling) 

 evt. at ansætte en eller flere projektansættelser til ledningsregistrering 
  

Ved afslutningen af registreringen af alle bassiner, pumpestationer regnvandsudløb og 
overløb, er der tilvejebragt en meget stor mængde data om tilstand og funktion af samtlige 
driftspunkter i kloaksystemet. 
 
Disse oplysninger skal dels danne grundlag for den løbende renovering og drift af 
driftspunkterne som beskrevet andet steds i rapporten. 
 
De mange oplysninger skal nu indarbejdes i de databasesystemer som selskabet råder 
over og gøres tilgængelige via de GIS-systemer som medarbejderne anvender når data af 



forskellig slags skal anvendes. Som eksempler på data der anvendes i det daglige på 
nuværende tidspunkt er TV-data, måledata og oplysninger om placering af ledninger og 
skel mv. 
 
Det der er udfordringen på nuværende tidspunkt er at få samlet alle disse data på så få 
databaser som muligt og få dem nyttiggjort mest effektivt til alles bedste og ikke mindst få 
indført procedurer for opdatering af oplysningerne i takt med at driftspunkter renoveres 
eller udstyr udskiftes. Hvorledes dette skal ske, er endnu ikke afklaret, men det er 
forventningen at det vil ske i løbet af foråret. 

 

4 Væsentlige anlægsarbejder 
4.1 Registrering af regnvandsbassiner,   
 spildevandsbassiner og overløbsbygværker 
Registreringen har vist, at der ikke har været den store fokus på drift og vedligeholdelse af 
spilde- og regnvandsbassinerne. Når den indledende oprensning og reparation mv. af 
bassinerne er tilendebragt, skal driften af bassinerne ind i en forebyggende drift og 
vedligeholdelse på linje med pumpestationerne (se afsnit 3.3). 
  
Registreringen af bassinerne har dog også vist, at omkring 4-5 bassiner er søer og ikke 
bassiner. Disse skal afklares i forhold til hvad der er tale om og i tilfælde af at der er tale 
om søer, skal kloakledningerne der leder til og fra søerne på lignende vis afklares i forhold 
til om der er tale om vandløb og ikke kloakker. Dette udredningsarbejde sker i samarbejde 
med Landinspektør Ole Hvilsby og senere Gribskov Kommune når overblikker er 
etableret. 
 
Registreringen har endvidere vist, at en del udløb og overløb tilsyneladende ikke har 
tilladelser. Gribvand Spildevand undersøger nu en ekstra gang for tilladelser og derefter 
kontaktes Gribskov Kommune for at få ansøgt de manglende tilladelser. 
 
Endelig har registreringen vist, at en del pumpestationer på de fælleskloakerede oplande 
faktisk fungerer som overløb under regn, hvilket hverken selskabet eller kommunen har 
været særligt opmærksomme på. Når der er overblik over pumpestationernes funktion 
som overløb, vil der blive ansøgt om udledningstilladelser. Det kan oplyses, at de fleste af 
pumpestationerne betjener ret små oplande. 
 
Der arbejdes p.t. på at få det samlede overblik over manglende tilladelser mv. og i den 
forbindelse er Gribskov Kommune blevet anmodet om endnu en gang at undersøge, om 
der skulle findes oplysninger i kommunens arkiver af betydning for sagerne. 
 
I næste kvartalsrapport vil være nærmere redegjort for sagerne. 

 
4.2      Renovering af regnvandsbassiner 
Renovering af regnvandsbassinerne følger af de registreringer der er foretaget over 
mangler og behov, der er gennemført i slutningen af 2013 og 1. kvartal 2014. Konkret 
renoveres 7 åbne regnvandsbassiner for de mest nødvendige mangler. Når 
renoveringsarbejderne er afsluttede, påbegyndes tømning af bassinerne for ophobet slam 
og de af bassinerne der har karakter af søer, afklares for hvorledes de i fremtiden skal 
vedligeholdes. Tilsvarende arbejder gennemføres på de åbne spildevandsbassiner, når 
renoveringen af regnvandsbassinerne er gennemført. 
 
 



4.3      Renovering af pumpestationer 
Ved årsskiftet er der renoveret eller påbegyndt renovering af ca. 50 pumpestationer og 
der er udbud af yderligere 27 pumpestationer til udførelse i 2014. I forhold til tidligere 
oplyst er dette tal udvidet med 9 pumpestationer, for at få en bedre anvendelse af 
anlægsmidlerne. Dog finansieres en del af renoveringen af pumpestationerne dog først 
over 2015-budgettet. 

 
4.4 Kloakering af ukloakerede ejendomme 
Gribvand Spildevand har kloakeret Mårum Tinghuse (vestlige del) og Valby, Højelt og 
Laugø er under kloakering p.t. De fire landsbyer vil, efter planen, være kloakeret i løbet af 
2014. Kloakeringen af Ørby er ikke opstartet endnu, men skal ifølge spildevandsplanen 
kloakeres i 2014. 
 
 

4.5 Færdiggørelse af tunnellen 
Tunnellen blev overdraget til Gribvand Spildevand A/S d. 4. april 2014 og den er nu 
idriftsat efter hensigten. Den forestående voldgift mellem entreprenøren SMET og dennes 
underentreprenør Aarsleff A/S er forhandlet væk og budgettet kan lukkes inden udgangen 
af 2. kvartal 2014.  
 
Efter at tunnellen er idriftsat kan for alvor startes op på at omdanne spildevandsbassinet 
ved Lærkevej til regnvandsbassin. 
 

4.6 Bassin ved Lærkevej 
Bassinet ved Lærkevej er i dag et åbent spildevandsbassin beliggende midt i et 
boligområde. De omkringliggende boliger er ofte ramt af oversvømmelser i haverne med 
en blanding af spildevand og regnvand og derfor nedlægges bassinet til efteråret 2014 
som spildevandsbassin og ombygges til regnvandsbassin. Forundersøgelser vedr. 
omdannelse af bassinet til regnvandsbassin pågår. 
 

 
 
Orbicon har vundet rådgivningsarbejdet og er i gang med projektering af ny ledning fra 
bassinet ved Vestergade til Lærkevej, som er første etape i etableringen af bassinet. 
Bassinet udformes i samråd med BASCON (rådgiver for Gribskov Kommune), for at få 
Gribskov Kommunes ønsker om rekreative forhold mv. indarbejdet i projektet.  

  
 

4.7 Klimasikring i 2013 og 2014 
 

Regnvandsledning fra 

Vestergade til Lærkevej

Bassinet omdannes

til regnvandsbassin

Spildevandsledning fra 

Lærkevej til VP-Torvet

Bassinet nedlægges

som spildevandsbassin



Gribvand Spildevand gennemførte i 2013 beregninger af risikoen for oversvømmelser 
som følge af overbelastede kloakker under regn og resultaterne er leveret til Gribskov 
Kommune til brug for kommunens klimaplan. Gribvand Spildevand har i den forbindelse 
oplyst kommunen følgende: 
 

 Der investeres ikke i klimasikring af kloaksystemet før efter 2019, udover de 
investeringer der ved årsskiftet 2013/2014 var igangsat (primært tunnellen). 
 

 Tiltag der kan gennemføres omkostningsfrit eller stort set omkostningsfrit 
gennemføres dog i takt med at de identificeres. 
 

 Når der findes midler i anlægsbudgettet til klimasikring, vil klimasikring af 
Helsinges østlige del (Kongens Gave Kvarteret) og vestlige del (Lærkevej, 
Vestergade og Skolegade Kvarteret) blive højt prioriteret. 

 
 

4.8 Nyt SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) 
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.  
 
SRO-anlæggets to primære 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 primære 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. 
 
Den primære opgave i 2014 bliver at sikre, at data fra de ca. 200 pumpestationer og 9 
renseanlæg løbende tilføres SRO-anlægget og omsætning af disse til brugbare målinger 
der kan anvendes i den daglige drift - ikke mindst i planlægningen af renoveringen af 
kloaksystemet, herunder frakobling af uvedkommende vand. 
 
Måledataene skal også anvendes i en mere forebyggende drift af pumpestationerne, se 
afsnit 3.3. 
 
Nedenfor er vist et eksempel på udtræk af data for en pumpestation. Tilsvarende 
rapporter kan laves for 200 pumpestationer og kan også udtrækkes digitalt, f.eks. i 
regneark. 
 



 
 
 

 

5 Status for effektivisering 
 - realisering af strategien 
Effektiviseringen af selskabet er forankret i selskabets reviderede strategi som nu er en 
del af spildevandsplanen. 
 
På nuværende tidspunkt er det væsentligste emne i relation til realisering af 
effektiviseringen, at udpege og erhverve jord til det nye renseanlæg. Lokaliteterne ved 
Hågendrup som har været overvejet siden februar 2014, har mødt modstand blandt 
landbrugets interesseorganisationer. 
 
Der er forventningen af der vil spares 6-7 mio. kr./år når det nye renseanlæg er idriftsat og 
de med blåt viste renseanlæg er nedlagt. 
 
 

5.1 Myndighedsbehandling - renseanlæg 
Myndighedsbehandlingen af det nye renseanlæg er igangsat og fokus er rettet mod 
VVMM-redegørelsen (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 



Gribskov Kommune og Naturstyrelsen er myndighed på VVM-redegørelsen og denne 
kommer ikke meget videre i sin sagsbehandling, før der er udpeget og erhvervet jord til 
det nye renseanlæg og slammineraliseringsanlæg. 
 
 

5.2 Myndighedsbehandling - havledning 
Myndighedsbehandlingen af den nye havledning er som renseanlægget, omfattet af krav 
om VVM-redegørelse. 
 
Gribskov Kommune og Kystinspektoratet er myndighed på denne VVM-redegørelse og 
Kystinspektoratet har tilkendegivet, at en havledning af få hundrede meters længde synes 
passende.  
 
Dette synspunkt vil dog sikkert ikke harmonere med Gribskov Kommunes og 
Naturstyrelsens vurdering af behovet for en længere ledning. 
 
Gribskov Kommune overvejer hvorvidt de to myndighedsbehandlinger skal slås sammen. 
Gribvand Spildevand afventer udfaldet af disse overvejelser og har desuden peget på 
behovet for at få lagt placeringen af renseanlægget lagt endeligt fast, fordi en del af 
myndighedsbehandlingen er meget styret af hvor anlægget konkret kommer til at ligge. 
 
I kølvandet på PMU´s behandling af sagen vedr. nyt renseanlæg, har Gribvand 
Spildevand haft kontakt til de lodsejere der i givet fald skal afstå jord til renseanlægget. 
Der er dog endnu ikke indgået aftaler om køb af jord. 
 

5.3 Afskærende ledninger til senere nedlægning af 
renseanlæg 
 
De afskærende ledninger fra de renseanlæg der skal nedlægges er vist på nedenstående 
figur. De med rødt angivne ledninger er under udførelse. Renseanlæg der nedlægges er 
vist med blåt (Kagerup Renseanlæg er ikke vist). Ledningerne fra Gilleleje, Græsted og 
Smidstrup Renseanlæg er endnu ikke påbegyndt og afventer den endelige placering af 
renseanlægget. 
 
 

 

 
 



Renseanlæggene (alle undtagen Helsinge) nedlægges i perioden 2018-2019 når det nye 
renseanlæg står klar i 2017. Renseanlægget forventes etableret indenfor den angivne 
stiblede cirkel vist på figuren ovenfor og havledningen etableres da mod nord til Kattegat.  
 
I forbindelse med etablering af de afskærende ledninger, passeres forskellige 
vandværkers zoner for vandindvindinger. I den forbindelse er der indgået aftaler med 
vandværkerne om hvorledes boringerne beskyttes mod udsivende spildevand i tilfælde af 
utætheder. Løsningerne, som Gribskov Kommunes vandforsyningsmyndighed har 
medvirket til, indebærer, at spildevandsledningerne lægges i beskyttelsesrør indenfor en 
afstand af 50 meter fra indvindingerne.  
 
Vejby Vandværk har dog krævet, at Gribvand underskriver en erklæring som vandværket 
har udarbejdet. Erklæringen er udformet på en måde, som selskabet ikke kan underskrive 
og vandværket har nægtet at lade erklæringen erstatte af en mere præcist formuleret 
erklæring, som Gribvand Spildevand og Gribskov Kommune har foreslået. Løsningen 
bliver, at kloakledningen lægges udenom boringerne i en afstand af 50 meter uden 
beskyttelsesrør, hvilket faktisk er en ringere sikkerhed for vandværket. 
 
 

5.4 Status for uvedkommende vand 
Som tidligere nævnt i kvartalsrapporterne, er der fokus på uvedkommende vand. 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i de uvedkommende vandmængder siden 2010 
 (% af vandforbruget):  

 
Renseanlæg 2010 2011 2012 2013 

Jan-feb 
2014 

2. kv. 
2014 

3. kv. 
2014 

4. kv. 
2014 

Helsinge 101 % 137 % 98 % 95 % 182 %    

Gilleleje 121 % 158 % 112 % 68 % 187 %    

Udsholt 434 % 238 % 239 % 179 % 348 %    

Smidstrup 235 % 237 % 173 % 163 % 396 %    

Stokkebro 603 % 529 % 497 % 474 % 883 %    

Vejby 186 % 266 % 133 % 193 % 313 %    

Tisvilde 227 % 185 % 196 % 197 % 431 %    

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

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

Græsted 62 % 111 % 77 % 67 % 162 %    

 
For 1. kvartal 2014 knyttes følgende bemærkninger: 
 

 De uvedkommende vandmængder ar været betydeligt højere end gennemsnittet 
af årene- Denne tendens er dog helt sædvanlig, fordi netop 1. kvartal er 
kendetegnet ved årets højeste grundvandsstand. Granskes kvartalsrapporterne for 
2013 og 2012, ses samme tendens for 1. kvartal. 

 

 Det er, som tidligere år også har vist, de 5 sommerhusrenseanlæg (Stokkebro, 
Udsholt, Dronningmølle, Tisvilde og Smidstrup) samt Vejby der bidrager med langt 
de største uvedkommende vandmængder 

 



Der er indgået aftaler med RAMBOLL, NIRAS og Orbicon om opsporing af 12 kendte 
dræn som er tilsluttet kloaksystemet med henblik på afkobling i 2014 og 2015. Rådgiverne 
skal forestå al myndighedsbehandling og tekniske undersøgelser mv. for at få drænene 
afkoblet og drænvandet ført til vandløb eller søer i lokalområderne. 
 
Indtil effekten af afkoblingen af disse dræn er kendt, foretages der ikke yderligere tiltag til 
nedbringelse af de uvedkommende vandmængder. Dog vil større utætheder der løbende 
observeres ved TV-inspektion, blive repareret. 
 
Der er forventningen af der vil spares ca. 1,5 mio. kr./år når de uvedkommende 
vandmængder er nedbragt til ca. 50%. 
 
 

6 Løbende analyse af effekten af  
 effektiviseringstiltag 
 
I takt med at selskabet effektiviseres, vil der være udgifter der falder bort, udgifter der 
kommer til og udgifter der ændres. 
 
Tiltag til effektivisering sker primært ved nedlægning af renseanlæg og opførelse af et nyt 
renseanlæg (se afsnit 5.1 – 5.3) samt ved at nedbringe de uvedkommende vandmængder 
(se afsnit 5.4). 
 
For at følge effekten af effektiviseringerne, iværksættes i 2014 programmer til monitering 
af ændringer i selskabets driftsudgifter. Udfordringen her er at få driftsudgifterne så 
specifikt bogført, at det er muligt at måle ændringer i forbrug som følge af at 
effektiviseringen gennemføres og de uvedkommende vandmængder falder. I samarbejde 
med Deloitte vil i 2014 blive overvejet hvorledes bogføringen kan justeres så det fra 2015 
bliver muligt at monitere udviklingen i driftsudgifterne – også i forhold til at driften af 
kloaksystemet, herunder bassinerne og pumpestationerne, i højere grad overgår til 
forebyggende drift og i mindre grad baseres på alarmudkald. 
 
Kvartalsrapporterne vil fra 2015 løbende orientere om effekten der opnås ved 
investeringer i effektivisering og bekæmpelse af uvedkommende vand. 

  
 

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

 Antal flytteafregninger. I 1 kvartal 125 

 Antal mails: 915 

 Antal mails tømningsordning: 73 

 Afsluttede tvangsauktioner : 5 

 Efi Indbetalinger: 229.345 kr. 

 Antal rykker sendt: 389 

 Målerskifte: 250 



 
Alle vandspildsager er behandlet. 
 
Restancer pr. 31. marts 2014 er ca. DKK 4,6 mio. Her af er DKK 4,2 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 0,258 i 2014. 
 
Årsafregning for 2013 og 1. aconto for 2014 for det variable og faste 
vandafledningsbidrag, har fakturadato 26. marts 2014 med betalingsfrist 2. maj 2014. 
 
Åskørslen og det estimerede forbrug for 2013 er stort ses ens (forskel ca. 6.000 m3). 
Budgetgrundlag: 1.768.713 m3, afregnet mængde i 2013, 1.774.668 m3. 
 

Navn 2012 i dag 2013 i dag 

Baunehøj Vandværk 215.423 208.572 

Villingebæk Vandværk 61.418 63.508 

Tisvilde Vandværk 99.590 110.068 

Vejby Vandforsyning 147.437 169.330 

Helsinge Vandværk 370.812 359.075 

Kagerup Vandværk 15.454 16.637 

Smidstrup Vandværk 42.680 42.422 

Asserbo Vandværk 14.458 22.775 

Udsholt Vandværk 179.806 177.203 

Renovation Nyopr 12.318 13.334 

Gilleleje Vandværk 378.037 368.824 

Græsted Vandværk 130.384 129.042 

Kildekrog Vandværk 4.424 5.329 

Tinkerup Vandværk 28.896 30.796 

Esbønderup Vandværk 37.466 28.388 

Esbønderup Skovhuse Vandværk 13.360 12.116 

Esrum Vandværk 18.496 17.249 

 

1.770.459 1.774.668 

 
I 1. kvartal har der været 611 opkald. Heraf er 90% i gennemsnit besvaret. Indeholdt i 
opgørelsen er kald vedr. Tømningsordningen. 

 



 
 
Selskabet har modtaget 1 registrerede klage i 1. kvartal 2014.  
 
 

7.2 Tømningsordningen  
  
Tømningsordningen, første kvartal, er en meget stille periode, da de obligatoriske 
tømninger af bundfældningstanke sker fra april til november måned. 
 
Antallet af tømte samletanke og bundfældningstanke falder i takt med at tankene 
nedlægges i forbindelse med kloakeringerne. Når der ses bort fra tømninger i områder 
under kloakering ligger antallet af tømninger i forårsmånederne konstant. Dog har i der 
perioden været et lille fald på 45 samletank tømninger fra 2013 til 2014. 
 
 

 
Tømninger inklusiv ”Sandet” 
 
 
 



8 Udbud 

Følgende udbud gennemført i 1. kvartal 2014: 

RAMBOLL, NIRAS og Orbicon – Undersøgelser vedr. opsporing og afkobling af dræn der 
er tilsluttet kloaksystemet. 
 
Slamkørsel / akut spuleopgave, udbudsmateriale bliver udsendt primo april. Kontrakt 
forventes indgået i maj. 
 
Udbud, gravearbejde er under forberedelse. 
 
I forbindelse med årsregnskabet har Gribvand Spildevand A/S udarbejdet en samlet 
oversigt over de rådgivere og entreprenører som selskabet gør brug af. Oversigten viser 
følgende: 
 

 Selskabet udbyder og pristjekker over 95% af alle gennemførte anlægs- og 
renoveringsarbejder samt ydelser der indkøbes i administrationen. 
 

 Selskabet gør brug af en meget bred vifte af forskellige rådgivere og entreprenører 
fra både lokalområdet og Sjælland som helhed. 

 
Spredningen i brugen af rådgivere og entreprenører underbygges da også af, at selskabet 
kun modtager meget få henvendelser fra firmaer, der føler at de ikke indbydes til at byde 
på opgaver. De der har henvendt sig, særligt et enkelt mindre entreprenørfirma, vil blive 
indbudt når lejligheden byder sig. 
 
 
 

9 Diverse  
 
9.1 FAS/GIS-analysen 
Udredningen af de tilsyneladende manglende og forkerte oplysninger i FAS-registret vedr. 
ejendomme der afregnet fast og variabelt vandafledningsbidrag fortsætter i 2014. 
 
Udgangspunktet er at få identificeret ejendomme/brugere/kunder der af forskellige årsager 
ikke afregner fast bidrag. Derudover vil analysen også identificere ejendomme der er 
kloakeret, men som ikke er vist på kommunens spildevandsplan som værende kloakeret. 
 
Analysen har været undervejs i 2013, men er af forskellige årsager (primært tidsmæssige 
ressourcer) ikke afsluttet endnu. Analysen pågår i forvaltningen. 
 

 
9.2 Benchmarking 
Gribvand Spildevand deltager i DANVAs benchmarking for 2014. 
 
Indberetningen sker i maj 2014. 
 
Når resultatet foreligger, vil bestyrelsen blive orienteret om resultatet – forventeligt ved 2. 
kvartals redegørelse. 
  



Benchmarkingen har indtil nu vist at selskabet kendetegnes ved: 
 
- Meget stor uvedkommende vandmængde, 
 
- Meget store omkostninger til rensning af spildevand i forhold til den debiterede  
  vandmængde (til dels grundet i de uvedkommende vandmængder men også den  
  decentrale rensestruktur og de mange sommerhuse), 
 
- Meget store omkostninger til pumpning af spildevand i forhold til den debiterede  
  vandmængde (grundet i de uvedkommende vandmængder) 
 
Der er ikke grund til at forvente at benchmarkingen vil være meget anderledes i 2014 i 
forhold til 2013. Dog forventes benchmarkingen vedr. behandling af slam at falde mere 
gunstigt ud i 2014, fordi udgifterne til afsætning af slam er faldet. 
 

10.3 Fredbogård 
 
Gribvand har indgået aftale vedr. færselsretten ned til Holtvej 18C (Græsted renseanlæg). 
Den nuværende ejer af Fredbogård og fremtidige (Kommunen) kan benytte vejen til at 
komme ned til fjerntliggende marker. Retten vil ikke følge nye ejere eller eventuelle lejere. 
Ved et eventuelt salg af Holtvej 18C bortfalder retten. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


