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Rapportering til ejer januar 2014 
 
 

1 Emner af betydning for selskabets drift 
1.1 Lovgivning 
 
Grundlæggende principper for prisloftsreguleringen 
Prisloftet angiver selskabets maksimale indtægtsramme, det vil sige den maksimale 
omsætning for ét regnskabsår isoleret set. Prisloftet ændrer sig fra år til år og indeholder 
reguleringer fra prisloftet 2 år tidligere. Prisloftet består grundlæggende af følgende 
elementer: 
 

 Driftsomkostninger, inkl. prisudvikling, individuelle og generelle 
effektiviseringskrav. 

 Investeringstillæg, tillæggene beregnes på afskrivninger fra historiske, 
gennemførte og planlagte investeringer 

 1:1 omkostninger 

 Miljø- og servicemål 

 Nettofinansielle poster 

 Overdækninger, inkl. reguleringer fra tidligere år 
 
Summen af ovenstående er selskabets indtægtsramme og prisloft. 
 
De enkelte elementer skal betragtes som individuelle rammer, der hver især skal hvile-i-
sig-selv.  
 
1:1 omkostninger, miljø- og servicemål og nettofinansielle poster reguleres igennem årlige 
reguleringsregnskab. Over-/underdækninger fra reguleringsregnskabet indregnes i 
prisloftet 2 år efter.  
 
Investeringstillæg i prisloftet skal anvendes til investeringsudgifter. Afdrag på anlægslån 
betragtes også som investeringsudgifter. Foretager selskabet investeringer, der overstiger 
det enkelte års investeringstillæg opstår behovet for lånefinansiering.  
 
Foretager selskabet lavere investeringer end de opkrævede investeringstillæg skal den for 
meget opkrævet andel tilbagebetales til forbrugerne. Investeringstillæggene i det enkelte 
år kan ikke gemmes eller overføres til fremtidige år. Udnyttes investeringstillæggene i de 
respektive år fortabes retten for senere opkrævning.  
 
Driftsomkostningerne bliver årligt underlagt en resultatorienteret benchmarking. 
Herigennem identificeres branchens mest effektive selskaber og betegnes som 
frontselskaber.   
 
De resterende selskaber måles op imod frontselskaberne og på den baggrund bliver det 
enkelte selskabs effektiviseringspotentiale opgjort og danner grundlag for det individuelle 
effektiviseringskrav, som indregnes i det enkelte prisloft.  
 
Herudover beregnes et generelt effektiviseringskrav baseret på produktiviteten og 
effektiviteten i andre erhverv. 
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Realiserer forsyningen lavere faktiske driftsomkostninger end drifstomkostningerne i 
prisloftet, er der tale om et en ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Den ekstraordinære 
effektiviseringsgevinst skal anvendes til investeringer i selskabets forsyningsopgaver og 
skal være anvendt indenfor fire år. Udnytter forsyningen ikke den mulighed skal likviditen 
herfra tilbagebetales til forbrugerne.  
 
Der opstår underfinansiering på driftsomkostningerne, såfretm de faktiske 
driftsomkostninger overstiger driftsomkostningerne i prisloftet. Der er ingen 
finansieringsmuligheder for et merforbrug på driftsomkostninger.  
 
Gribvand Spildevands historiske indtægtsrammer (prislofter):  
For de enkelte år har prislofterne været på følgende niveua: 
 

År 2011 2012 2013 2014 

Prisloft t.kr. 81.017 92.103 96.553 94.725 

 
Stigningen i prisloftet fra 2011 til 2012 skyldes hovedsageligt højere investeringstillæg, 
herudover højere tillæg til nettofinansielle poster, som følge af renteomkostninger til 
anlægslån.  
 
Det individuelle effektiviseringskrav blev beregnet første gang til prisloft 2012. I seneste 
afgørelse for 2012 er selskabet blevet reguleret med et individuelt effektiviseringskrav 
svarende til kr. 3.766.258. Det indeholder en regulering svarende til diskrepansen mellem 
de højeste faktiske driftsomkostninger i enten 2010, 2011 eller 2012 fratrukket 
driftsomkostningerne i prisloftet for 2011 og svarer til 2.974.938. Derefter er det 
individuelle effektiviseringskrav beregnet til kr.791.320. Det er forsyningssekretariatets 
opfattelse at det er nødvendigt at regulere for diskrepansen, det vil sige tidligere års 
uudnyttet driftsomæssige prisloft eller tidligere års effektiviseringer, da forsyningerne 
ellers ikke pålægges et reelt effektiviseringspres. Det vides ikke om tilsvarende regulering 
af diskrepans kan forekommer i senere prisloftsår. Men på nuværende tidspunkt er det 
kun i PL2012 at denne beregning har fundet sted. Der henvises i øvrigt til senere afsnit 
om klagesager, da netop PL2012 er blevet påklaget.  
 
I PL2013 og PL2014 er selskabet ikke blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav, men 
det skyldes effekten fra 2012 hvor det driftsmæssige prisloft blev kraftigt reduceret.  
 
Der er frem til og med 2012 opkrævet variabel m3 takst svarende til fuld udnyttelse af 
prisloftet. Der er for 2013 og 2014 besluttet en m3 som medfører at prisloftet ikke udnyttes 
fuldt ud.  
 
Det har en konsekvens for selskabets omkostningsniveau. Det driftsomæssige prisloft 
udnyttes hvorfor den uudnyttede del af prisloftet kan til det investeringsmæssige prisloft. 
Konsekvensen ved uudnyttede investeringstillæg vil være enten at reducere 
investeringsbudgettet eller at skulle låneoptage en større del af investeringerne.  
 
Klager  
Gribvand Spildevand har påklaget afgørelsen til både prisloft 2011, 2012 og 2013.  
 
Status på klagesag vedrørende PL2011 
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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.  
Forsyingen har modtaget retningslinjerne men er p.t. i dialog med forsyingssekretariatet 
om fortolkning af vejledningen, hvorfor sagen stadigvæk er verserende.  
 
Status på klagesag vedrørende PL 2012 og 2013 
Gribvand Spildevand har påklaget prisloft 2012 og 2013 som individuel klagesag. Sagerne 
har været behandlet hos Konkurrenceankenævnet som principielle klagesager af DANVA, 
da branchen som helhed har påklaget den i prisloft 2012 fortagne luftkorrektion og 
omfanget af de individuelle effektiviseringskrav. Der blev den 19. september 2013 afsagt 
kendelse i sagerne og på den baggrund er selskabets prisloft for 2012 og 2013 blevet  
genbehandlet.  
 
GVS har valgt at fastholde de individuelle klagesager af prisloft 2012 og prisloft 2013. 
Selskabets prisloft er i forhold til det oprindelig PL2012 blevet forringet væsentligt i nyt 
korrigeret PL2012. Det er Hortens opfattelse, at selskabet ikke bør stilles ringere end det 
første udkast til PL2012 da det strider i mod forvaltningsretten. Det er blandt på den 
baggrund af selskabet har fastholdt klagerne.  
 
Individuelle forhold i prislofterne 
Gribvand Spildevand har løbende arbejdet aktivt for at optimere selskabets prisloft. 
  
På den baggrund er der arbejdet med at reducere luftkorrektionen, som FS besluttede at 
gennemføre, hvilket til en vis grad blev accepteret af FS. 
 
Der er arbejdet med at identificeret særlige forhold, som kan forklarer forsyningens 
rammevilkår i forhold til den resterende branche, og som medfører at 
driftsomkostningerne er højere hos selskabet end hos øvrige forsyninger i branchen. Det 
har ikke været muligt for selskabet at få medhold hos forsyningssekretariatet i de 
dokumenterede særlige forhold.  
 
Gribvand Spildevand har gennemført større kloakeringer i forsyningsområdet. I den 
forbindelse er lavet ansøgning til forsyningssekretaraitet om udvidelse af 
forsyningsområdet med henblik på at få forøget det driftsmæssige prisloft. Der er endnu 
ikke i prislofterne sket en effekt fra ansøgningerne, men det forventes at ske enten i 
prisloft 2015 eller prisloft 2016.  
 
Endelig er det undersøg i hvilket omfang selskabets omkostninger kan reklassificeres til 
miljø- og servicemål, da visse driftsopgaver gennemføres under hensyntagen til miljøet og 
serviceniveuet i selskabet. Det vil efter selskabet vurdering ikke være muligt at 
gennemføre effektiviseringer på disse kategorier af omkostninger. Dette er dog ligeledes 
blevet afvist af FS.  
 
Trappetrinsmodellen  
Der blev i 2013 indført en trappetrinsmodel, der medfører at erhvervsdrivende kan opnå 
differentieret takst på den variable del af vandaflednignsbidraget. Det er første gang i 
2014 at forsyningen skal afregne storbrugere efter den degressive trappetrinsmodel.  
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SKAT 
SKAT har rettet henvendelse til Gribvand Spildevand og Gribvand og udbedt sig materiale 
til brug for gennemgang af selskabernes selvangivelser for indkomstårene 2010, 2011 og 
2012. Det er branchen som helhed SKAT har haft fokus på og ikke blot Gribvand  
Spildevand og Gribvand.  
 
Selskaberne er indtrådt i skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h, hvor 
vandsektorloven trådte i kraft. Det er derfor i sær selskabernes opgørelse af de 
skattemæssige indgangsværdier pr. 1. januar 2010 som SKAT har fokus på. 
 
SKAT mener, at der skal anvendes en indkomstbaseret metode (DCF model) til 
værdiansættelse til trods for, at forsyningsvirksomheder er underlagt en 
omkostningsbaseret taksfastsættelse og et ”hvile-i-sig-selv-princip”. 
 
SKATs værdiansættelse princip giver værdier, der er betydeligt lavere end værdierne, 
som af Forsyningssekretariatet er fastlagt i den regulatoriske åbningsbalance (POLKA-
værdierne).  
 
En nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier kan medføre fremrykket 
skattebetaling for forsyningen og dermed højere takster for forbrugerne. Når en faktisk 
skattebetaling bliver en realitet vil i regulatorisk henseende være at betragte som en 1:1 
omkostning.  
 
For selskaber der er stiftet i 2007 foregår der allerede skattersager, som DANVA har 
besluttet formelt at deltage i af principielle årsager, da disse sager får stor betydning for 
resten af branchen. Disse sager følges derfor med stor bevågenhed.  
 
For Gribvand Spildevand og Gribvand er materialet fremsendt ultimo september 2013 og 
afventer nu SKAT´s tilbagemelding, som kan medføre at der skal føres en individuel 
skattesag.  
 
Evaluering af vandsektorloven 
Det er fastlagt i forligsaftalen bag lovforslaget om vandsektorlovens organisering og 
økonomiske forhold, at der skal gennemføres en grundig evaulering af aftalens/lovens 
virkninger efter 3 år efter lovens iværksættelse.  
 
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. Samtidigt 
skal det belyses, om reguleringen understøtter, at krav til miljø, sundhed og 
forsyningssikkerhed fastholdes, om der er sket en klar og hensigtsmæssig adskillelse af 
drift- og myndighedsansvaret, om den økonomiske regulering sætter hensigtsmæssige 
rammer for at indfri et muligt erhvervspotentiale samt udvikling af dansk vandteknologi. 
 
Evelueringsarbejdet er gennemført af Deloitte i samarbejde med Lett Advokater, DHI og 
Krüger. Evalueringsrapporten er på nuværende tidspunkt i politisk behandling. Det 
forventes at resultatet af evalueringen offentliggøres i løbet af 1. halvår 2014.  
 
Spildevandsafgift 



Gribvand Spildevand A/S 
25. januar 2014 
 

 

 

 5 

Gribvand Spildevand anmodede i december 2011 SKAT om at få genoptaget selskabets 
afgiftstilsvar af spildevandsafgift for Gilleleje Renseanlæg for perioden 1. januar 2002 - 31. 
december 2011 og for de øvrige spildevandsanlæg for perioden 1. januar 2007 til 31. 
december 2011. På det tidspunkt blev det samlede tilbagebetalingskrav opgjort til kr. 
2.466.000. 
 
SKAT har nu fuldt ud godkendt hele det anmeldte spildevandsafgiftskrav samt en fuld 
forrentning fra indbetalingstidspunktet - både af krav vedr. Gilleleje renseanlæg samt krav 
omfattet af det nye fortolkningsprincip af målerkrav, som Naturstyrelsen har godkendt 
(øvrige renseanlæg). 
  
Den samlede tilbagebetaling af spildevandsafgift inkl. renter udgør 4.689.651 kr. 
    
Selskabet har modtaget pengene og påvirker årets driftsomkostninger for 2013, se afsnit 
2 om økonomi.  
 
Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen 
Valg af medarbejderrepræsentanter til Gribvand er gennemført. 
 
 

1.2 Effektiviseringskrav og prisloft 2014 

Selskabet har i udkast til PL2014 fået opgjort det individuelle effektiviseringskrav til kr. 0. I 
den fobindelse henvises til afsnit 1.1. Den omtalte kendelse har betydning for Gribvand 
Spildevand, da selskabets individuelle klager vedrørende PL2012 og PL2013 primært var 
baseret på luftkorrektionen. PL2012 og PL2013 er blevet genberegnet og har medført at 
luftkorrektionen er blevet trukket tilbage som et individuelt element i prisloftet. Som 
erstatning for luftkorrektionen er der i den resultatorienteret benchmarking indført 
regulering af diskrepansen, som beregnes på samme måde som luftkorrektionen. FS 
beskriver i ny korrigeret PL2012 med effekt på PL2013 og PL2014 at diskrepansen er 
nødvendig da selskabet ellers har et unødigt stort råderum i prisloftet og der ellers ikke 
pålægges et egentligt effektiviseringspres.  
 
Det er årsagen til at klagen på PL2012 og PL2013 er fastholdt, se afsnit 1.1. 
 
Gribvand Spildevand har ansøgt om at få indregnet en betydelig indtægt fra 
vejafvandingsbidragene for tidligere år over en årrække på op til 5 år. Dette er blevet 
accepteret og betyder at fremfor en reduktion i PL2014 på 6,8 mio. indregnes 1.4 mio. i de 
efterfølgende 5 prisloftsår fra og med 2014 som en reduktion i indtægtsrammen.  
 
 

1.3 Nedbørsregistrering i Gribvand Spildevand 
De fem DMI-nedbørsmålere som Gribvand Spildevand har indkøbt og som drives af DMI, 
indgår i det landsdækkende nedbørsmålesystem. Fra DMI er man taknemlig for de 
indkøbte målere, for Nordsjælland har indtil nu kun været dækket med tre målere og nu 
har man i alt otte målere i drift. 
 
Nedenfor er vist årets samlede nedbørsmængde fordelt på årets kvartaler inkl. måleren 
ved Nordkysten Renseanlæg. 
 



Gribvand Spildevand A/S 
25. januar 2014 
 

 

 

 6 

Som det fremgår, varierer nedbøren geografisk, men det er vanskeligt at uddrage en 
bestemt tendens til variation. Dog er det tydeligt at: 
 

 1. kvartal er nedbørsfattigt (som erfaringen også er på landsplan) 
 

 2. og 3. kvartal er relativt varierende geografisk (tordenbyger og lokal regn) 
F.eks. regner det mere ved Nordkysten Renseanlæg end ved Arresø (Ramløse) i 
2. og 3. kvartal 
 

 4. kvartal er det mest nedbørsrige og med ret ensartet geografisk nedbør 
(langvarige geografisk ret dækkende byger) 

 

 
  
Gribvand Spildevand etablerer i 2014 en service på hjemmesiden, hvor der for hvert 
kvartal lægges oplysninger ud om kvartalets nedbør, evt. ledsaget med nogle 
bemærkninger. På hjemmesiden vil tillige være anført en opfordring til at kontakte 
selskabet, hvis der er spørgsmål til nedbørsforholdene i det forgangne kvartal. 
 
I forbindelse med etablering af nye styringer på pumpestationerme, er det besluttet at 
etableres yderligere ca. 10 nedbørsmålere. Baggrunden for disse yderligere 10 målere er, 
at tordenbyger (som jo oftest volder skader) optræder så geografisk lokalt, at de ikke 
nødvendigvis registreres af de forholdsvist spredt placerede målere under DMI. F.eks. 
optrådte nedbørshændelsen som oversvømmede nogle haver i Tisvilde i sommers så 
lokalt, at de nærmeste DMI-målere ikke registrerede nedbør overhovedet. I forbindelse 
med udredning af ansvaret for skaderne ved nedbørshændelsen stod det klart, at der er 
behov for flere målere med en større tæthed. 
 
Disse 10 målere skal dog ikke drives af DMI, men af Gribvand Spildevand der derved 
bliver stort set uden omkostninger for Gribvand Spildevand. Den væsentligste forskel på 
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målere der drives af DMI i forhold til målere der drives af Gribvand Spildevand er, at DMI 
foretager en validering af målingerne og at målingerne indgår i opgørelsen af den årlige 
nedbørsmængde, som bl.a. indgår som grundlag i bestræbelserne på at nedbringe de 
uvedkommende vandmængder. Målinger der registreres af Gribvand Spildevand vil ikke 
kunne indgå med samme vægt som DMI-målingerne i en evt. retssag om placering af 
ansvar for evt. oversvømmelser, men målingerne vil dog alle være værdifulde for driften af 
selskabet. 
 
De 10 supplerende målere er vist nedenfor sammen med de 6 DMI-målere. 
 

 

 
 
 

2 Økonomi 
 
Resultatet for Q4 – Gribvand Spildevand 
Resultatet for Q4 og dermed årets resultat for 2013 afviger med TDKK 11.240, som en 
positiv afvigelse. Driftsresultatet, skal som udgangspunkt hvile-i-sig-selv.  
 
Der er i budgettet ikke taget højde for over-/underdækningen, hvorfor det budgetterede 
resultat vil udvise et underskud.  
Det er dog endnu ikke det endelige realiserede resultat, da ikke alle regnskabsposter 
endnu er afsluttet, herunder blandt andet regulering af hensættelser og over- 
/underdækningen m.v.  
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Afvigelsen på TDKK 11.240 kan hovedsageligt forklares af lavere realiserede 
driftsomkostninger end budgetteret. Dog reduceres den positive effekt fra 
driftsomkostninger af lavere omsætning. Regulering af omsætningen via over-
/underdækningen er endnu ikke opgjort og indgår derfor ikke.  
 
Omsætningen ekskl. tømningsordning men inkl. tilslutningsbidrag er realiseret med TDKK 
1.699 lavere end budgettet. Det er ligeledes en foreløbig omsætning, da årsafregningen 
endnu ikke er genereret, og resultatet heraf endnu ikke er indregnet.  
 
Den foreløbige afvigelse kan dog delvist forklares af manglende indbetalt 
vejafvandingsbidrag for 2013. Herudover skyldes den øvrige afvigelse en anelse lavere 
omsætning fra den variable m3 takst og øvrig primær omsætning.  
 
Der er forbrugt væsentlig lavere omkostninger til både distribution og produktion svarende 
til i alt TDKK 10.581, men eftersom bogføringen p.t. ikke er lukket for året vil der ske 
ændringer hertil.   
 
Den foreløbige afvigelse kan forklares med lavere realiseret driftslønninger til 
distributionen svarende til ca. 1. mio. kr. På renseanlæggene er der til drift og 
vedligeholdelse forbrugt lavere omkostninger med ca. kr. 3,4 mio. Der er endvidere også 
registreret lavere omkostninger til slambehandling svarende til 2,8 mio. kr. men kan 
ændre sig når alle fakturarer for året er modtaget. Endelig er omkostningerne væsentligt 
påvirket af tilbagebetaling spildevandsafgiften fra tidligere år som reducerer årets 
omkostninger med kr. 3,9 mio.  
 
Spildevandsafgiften indgår i reguleringsregnskabet som 1:1 omkostning og vil derfor 
medføre en overdækning som skal tilbagebetales i prisloft 2015.  
Deruodver er der på øvrige konti nogle mindre afvigelser.   
 
Der har i 2013 været usikkerhed omkring niveuaet på det driftsmæssige prisloft som følge 
af tidligere omtalte genbehandlinger af PL2012 med effekt på prisloft 2013 (og prisloft 
2014). Det har resulteret i en generel tilbageholdenhed på blandt andet 
vedligeholdelsesopgaver, som ikke har været akutte. Derudover kan det også forklares 
som effekten fra tidligere års omfattende vedligeholdelsesopgaver, som nu medfører et 
lavere niveau og dertil væsentlig lavere omkosntinger. Slammændgerne og afhændelsen 
har ligeledes ændret sig i forhold til budgetforudsætningerne, hvilket der også har været 
fokus på i årets løb.   
 
De nettofinansielle poster er højere med TDKK 808 i forhold til budgettet og øvrig 
afvigelse vedrører administrationsomkostningerne og afskrivningerne.  
 
Væsentligste anlægssager for Q4 – Gribvand Spildevand (> 0,1 mio.)  
                      TDKK 

 
61000016 Nedlægning af Stokkebro, pumpestation og ledning 15.433 

63700105 VP- torvet- tunnel m.v 15.154 

64010012 Renovering, fremtidens pumpestationer 10.692 

61000010 Nedlægning af Kagerup, pumpestation og ledning 9.180 

63700101 Lærkevej, afskæring 7.884 

61000015 Nedlægning af Dronningmølle pst. & ledning 7.673 

61000032 Nyt slamanlæg ved Helsinge 7.081 

61000012 Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning 5.839 
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63950025 Kloakering af Sandet 4.428 

64010011 Dataopsamling på pumpestationer 3.856 

63950016 Kloakering af Mårum Tinghuse 3.272 

63740010 Nyt SRO-anlæg 2.642 

61000011 Nedlægning af Udsholt, pumpestation og ledning 2.078 

61000014 Nedlægning af Græsted, pumpestation og ledning 1.905 

61000031 Nyt renseanlæg ved Højelt 1.848 

64000400 Helsinge Renseanlæg, renoveringer 1.844 

68000010 Interne anlægsomk. til fordeling 1.746 

63700104 Gilleleje, klimasikring 1.618 

64020014 Ny pumpestation i Mårum og ny ledning til lossepla 1.480 

63950020 Kloakering af Højelt 1.439 

63700001 Pinusparken 1.307 

64020016 Tv undersøgelser, målinger 1.127 

64020024 Renovering – Strømpeforing 870 

60500007 Kloakstik m.v. 765 

63800010 Fremtidens overfaldsbygværk 759 

63800003 Ejerskaber m.v. af regnvandsudløb 747 

63700150  Helsinge,  klimasikring 692 

64000100 Driftoptimering af renseanlæg 677 

63700180 Tisvilde, Blistrup, Smidstrup, klimasikring 629 

64000090 SRO- anlæg, renovering 620 

64010013 Renovering af pumpestationer generelt 544 

61000009 Løbende opdatering af strategi og forudsætninger 505 

61000017 Nedlægning af Smidstrup, pumpestation og ledning 447 

64020025 Renovering af kloaker ved vandboringer 343 

63700170 Græsted klimasikring 339 

61000030 Nyt slamanlæg ved Højelt 298 

64040105 Holløse dræn- Renovering af ledninger 298 

63950018 Kloakering af Laugø 222 

64040100 Uvedkommende vand (forundersøgelser for projekter) 198 

63800005 Fremtidens regnvandsbassin 180 

63950240 Ejendomme i det åbne land 177 

64000200 Gilleleje Renseanlæg, renoveringer 148 

64020012 Ny ledning fra bassin i Kagerup til Kagerup Rensea 117 

 
 
 
Resultatet for Q4 – Gribvand  
Resultatet for Q4 er realiseret med TDKK 829 højere end budget. Resultatet er budgettet 
som et nul-resultat.   
 
Den primære drift viser et resultat på TDKK. +13. Dette er sammensat af lavere 
omsætning end budget på tkr. 1.280, og skyldes færre timer faktureret til Spildevand, men 
opvejes af færre omkostninger svarende til TDKK 1.258, herunder især omkostninger til 
løn og personale, som samlet er ca. TDKK 968 lavere end budget. 
  
De nettofinansielle poster er realiseret med tkr. 816, som en positiv effekt på resultatet, og 
opvejer dermed meromkostningen i forhold til budgettet i GVS.   
 

Likviditet ultimo Q4 - koncernen 
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På koncernniveau udviser likviditeten ultimo Q4 TDKK 96.749. Likviditeten påvirkes af 
endelig indfrielse af mellemregningen med kommunen fra stiftelsestidspunktet svarende til 
ca. 40 mio kr. Derudover er der optaget anlægslån svarende til ca. 89 mio., som dog ikke 
på nuværende tidspunkt er anvendt fuldt ud til anlægsinvesteringer. Overskudslikviditeten 
fra låneprovenuet vil blive overført til anlægsinvesteringer, der er blevet udskudt fra 2013 
til 2014. Det er blevet bekræftet af forsyningssekretariatet at det er muligt at splitte en 
anlægslån imellem årene uden påvirkning på de opkrævede investeringstillæg i de 
enkelte år.  
 
På nuværende tidspunkt undersøges mulighederne for placering af overskudslikviditeten 
med hensyn til risikoeliminering og optimering af afkast. Repoforretning er blevet 
undersøgt, men endnu ikke besluttet.  

 

 
2.1 Anlægsbudgettet 2014 
 
Budgettet er ændret på følgende fire punkter i forhold til tidligere oplyst budget i oktober 
2013. 
 
Det bemærkes at den samlede anlægsinvestering på 57 mio. kr. fastholdes:  
 
Budgettet er som følger. 
 

 
 
Nedgangen i udgifterne til restrukturering på 15,30 mio. kr. skyldes, at der i 2013 blev 
betalt et tilsvarende større beløb til entreprenørerne for ledningsentrepriserne end der var 
budgetteret med i 2013. Rummeligheden til denne ekstra betaling i 2013 til 
entreprenørerne, fremkom ved at der i 2013 ikke blev etableret slammineraliseringsanlæg 
som planlagt. Budgettet for 2013 blev derfor ikke overskredet som følge af de større 
betalinger. 
 

Tidligere 

godkendt 

budget

Opdateret 

primo 2014

Anlæg, byggemodninger og kommunal planlægning 0,60 0,60

Anlæg, restrukturering 24,00 8,70

Anlæg, klimasikring 5,30 5,30

Anlæg, SRO 1,00 2,00

Anlæg, optimering af driften 0,40 0,40

Anlæg, vandmiljø og badevand 11,45 19,00

Renovering, rensning af spildevand 3,40 5,40

Renovering, transport af spildevand, pumpestationer 8,00 10,10

Renovering, transport af spildevand, ledninger 1,85 1,85

Renovering, transport af spildevand, bassiner 0,00 0,65

Renovering, uvedkommende vand 1,00 3,00

I alt 57,00 57,00
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Opkoblingen af ca. 45 pumpestationer til det nye SRO-anlæg bliver dyrere end ventet, 
fordi opkoblingen af pumpestationerne oprindelig var tiltænkt i 2015. Stigningen på 1 
mio.kr. er derfor reelt en fremrykning fra 2015-budgettet. 
 
Stigningen i ”Vandmiljø og badevand” på 7,55 mio. kr. skyldes at Ørby Bakke bliver dyrere 
end forventet, at Nordsjællands Efterskole kloakeres efter eget ønske og accept af 
Gribskov Kommune samt at landsbyerne Laugø, Højelt, Valby og Mårum Tinghuse Vest 
først færdiggøres i 2014 i stedet for 2013. Det mindre afholdte beløb i 2013 på disse 
kloakeringer, er i 2013 anvendt på øget betaling for de afskærende ledninger fra de 
renseanlæg der nedlægges. 
 
Renovering af renseanlæg er steget med 2,0 mio. kr. hvilket skyldes at PLC´erne på 
Helsinge Renseanlæg nu skiftes alle sammen. Udskiftningen er en fremrykning fra de 
kommende års planer som er fundet nødvendig fordi PLC´erne er så udslidte og 
utidssvarende, at de ved nedbrud er vanskelige at erstatte. 
 
Stigningen i renoveringen af pumpestationerne på 2,1 mio. kr. skyldes at det har vist sig 
dyrere end ventet at renovere og særligt flytte pumpestationer. Særligt to pumpestationer 
der skal flyttes til andre lokaliteter, har vist sig at være omkostningstunge. 
 
Nedgangen i renovering af ledninger skyldes at et ledningsprojekt ved Thorsmosevej er 
udskudt til 2015. Ledningen der skal udskiftes er ”driftstung” men fungerer som den skal 
og kan derfor godt udskydes. 
 
Udgiften til renovering af bassiner på 0,65 mio. kr. er afsat som konsekvens af de 
gennemførte undersøgelser vedr. bassinernes funktion og tilstand, herunder for visse 
bassiners vedkommende manglende hegn og manglende oprensning. 
 
Udgiften til renovering for uvedkommende vand er øget med 2 mio. kr., fordi det er 
besluttet, at sætte markant ind overfor tilsluttede dræn. Beløbet anvendes til 
undersøgelser og entreprenørarbejde i forbindelse med afkoblingem af drænene. På 
nuværende tidspunkt er kendskab til ca. 12 dræn, men det skal understreges, at antallet 
af tilsluttede dræn godt kan væe betydeligt højere. Endvidere kendes anlægsudgifterne til 
afkoblingen af drænene ikke og det kan derfor godt tænkes, at budgettet for 2015 også 
kommer til at rumme en post til afkobling af dræn. 
 

 
3 Driften 
3.1 Væsentlige driftshændelser og udledninger 
Utilsigtede udledninger og overløb 
I 4.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 4. kvartat udvist to overskridelser: 
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Smidstrup Renseanlæg d. 3. december 2013 

 6,1 mg/l BI5 (tilladelse 5 mg/l BI5) 
 
Årsagen til overskridelsen skyldtes vedvarende høj belastning af renseanlægget. 
Oplandet til Smidstrup Renseanlæg er blandt dem der bidrager med store 
uvedkommende vandmængder. Tilstrømningen var i perioden relativt høj og dette i 
kombination med de lave temperaturer der hersker om vinteren, har formentlig medført 
overskridelsen. 
 
Vejby Renseanlæg d. 11. december 2013 

 14,1 mg/l total-N (tilladelse 8 mg/l total-N) 

 7,3 mg/l BI5 (tilladelse 5 mg/l BI5) 
 

Årsagen til overskridelserne skyldtes efterklaringstanken der i perioden har været i 
stykker. Tanken er nu repareret. 
 
Begge overskridelser betyder dog ikke, at udledningstilladelserne er overskrevet på året. 
Overskridelse af en udledningstilladelse måles over året og efter en statistisk analyse der 
godt kan rumme kortvarige overskridelser som dem der har været indtruffet på de to 
renseanlæg. 
 
Drift af pumpestationerne 
Pumpestationerne har alle i 4. 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 4. kvartal været 7 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk 
forstoppelser og 26 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 Intensiveret analyse af afløb fra renseanlæggene 
Der udtages i alt 3 analyser månedligt på tilløbene til renseanlæggene, hvilket er to mere 
end krævet i udledningstilladelsen. Den hyppigere frekvens for analyse af tilløbsvandet 
blev indført med virkning fra 2012, fordi de månedsvise analyser tidligere udviste meget 
kraftige udsving. 
 
Med den øgede frekvens for analyse fås en mere tæt opfølgning på belastningen af 
renseanlæggene og driften kan hurtigere vurdere, om der i oplandet til renseanlæggene 
sker enten utilsigtede udledninger eller uhensigtsmæssige tilledninger fra f.eks. 
virksomheder. Derudover fås et betydeligt forbedret dimensioneringsgrundlag for det det 
nye renseanlæg. 
 
Kvartalsvist orienteres ledelsen om det forgangne kvartals belastning af renseanlæggene 
med oplysninger om særlige udsving eller forhold der bør tages aktion på, f.eks. hvis der 
tilsyneladende sker uhensigtsmæssige tilledninger fra virksomheder. 
 
Den intensiverede analysefrekvens for tilløbene til renseanlæggene indgår som en del af 
resultatlønsaftalen. 
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3.3 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. 

 
3.4 Optimering af driften af pumpestationer og bassiner  
Som nævnt andet steds i orienteringen, skal driften af pumpestationer og bassiner 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 
skal udskiftes/repareres, hvilket koster unødig tid og ressourcer. 
 
Optimering af driften 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 
 

 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. 

 
Ud over at optimeringen af driften vil generere besparelser på lønninger og materialer, vil 
optimeringen af driften tillige øge forsyningssikkerheden, der alt andet lige, forringes ved 
nedbrud af materiel.  

  
4 Væsentlige anlægsarbejder 
4.1 Kloakering af Sandet 
De sidste ejendomme på Sandet kloakeres primo 2014 på nær enkelte ejendomme for 
hvilke der gælder helt ekstraordinære forhold. Det forventes at antallet af ukloakerede 
ejendomme primo 2014 vil være under 5. 
 
Problemerne med dannelse af svovlbrinte synes nu omsider løst. Den lange periode der 
er gået siden problemerne opstod, har skyldtes mange forhold, bl.a. at løsningen på 
problemet har været genstand for mange overvejelser, som har været fremført fra 
forskellig side – Grundfos, Kemira, COWI og erfaringsgrundlaget generelt. Løsningen der 
nu er etableret omfatter tilsætning af kemikalier og først og fremmest overvågning. 
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Løsningen skal dog suppleres med indpumpning af luft i systemet, hvilket er under 
implementering.  
 

4.2 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 være kloakeret i løbet af foråret 2014. 
  

4.3      Renovering af pumpestationer 
Ved årsskiftet er der renoveret eller påbegyndt renovering af ca. 50 pumpestationer og 
der er udbud af yderligere 18 pumpestationer til udførelse i 2014.  
 
Renoveringen af pumpestationerne prioriteres efter en omfattende registrering af alle 
pumpestationernes tilstand og funktion, i forhold til forsyningssikkerhed og miljøhensyn 
samt ikke mindst arbejdsmiljø og –sikkerhed. Tilsvarende registrering er gennemfrøt på 
åbne og lukkede bassiner samt regnvandsudløb og overløbsbygværker – se afsnit 4.4. 
 
Regisitreringerne er gennemført i 2012 og 2013 og skal bl.a. indgå i selskabets 
kommende mere målrettede tilgang til driften af pumpestationerne, der indtil nu i et vist 
omfang baseres på alarmudkald, der belaster lønbudgetterne med arbejde udenfor 
normal arbejdstid. 
 
Hensigten er at få omfanget af den alarmbaserede drift nedbragt mest muligt og få driften 
over i en mere forebyggende tilgang. Se nærmere herom i afsnittet vedr. ”Driften” i afsnit 
3. 
 
 

4.4 Registrering af regnvandsbassiner,   
 spildevandsbassiner og overløbsbygværker 
Tilstanden af åbne og lukkede regnvandsbassiner og spildevandsbassiner samt 
overløbsbygværker er tilendebragt. Dog resterer en del konkrete registreringer i marken, 
som ført vil blive gennemført når vejret er til det.  
 
Registreringerne samles nu i en handleplan for forbedringer af tilstanden og funktionen af 
bassinerne samt fjernelse af årtiers ophobede sedimenter. Fjernelse af sedimenterne 
forventes at indebære håndtering af forurening, hvilket dækkes ind af hensættelsen fra 
dannelsen af selskabet, der netop blev afsat til fjernelse af ukendte forureninger opstået 
før selskabets etablering.  
 
For de åbne spildevands- og regnvandsbassiner gælder typisk følgende behov for 
forbedringer: 
 

- En del skader på hegn og porte (sikkerhed) 
- En del hygiejniske og æstetiske problemer 
- Ophobning af slam og beplantning (reduceret volumen) 
- Tilslamning af tilløb og afløb 
- Dårlige tilkørselsforhold 
- Dårlige adgangsforhold til diverse installationer i bassinerne 

 
For de lukkede bassiner gælder generelt, at disse, jf. deres lukkethed, ikke indebærer 
samme problemer som de åbne. Dog gælder for de lukkede bassiner, særligt de der er 
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udført som rørbassiner, at adgangsforholdene skal forbedres og det mekaniske udstyr til 
renholdelse skal efterses og evt. forbedres. 
 
Hegn og porte repareres omgående af hensyn til sikkerheden. De hygiejniske problemer 
skal driften hurtigst muligt få elimineret, hvilket sker ved en ekstraordinær renholdelse og 
efterfølgende mere fokus på renholdelse.  

  
 

4.6 Klimasikring i 2013 
VP-Torvet og Lærkevej (tunnellerne) færdiggøres i foråret 2014 og udgør rygradden i 
klimasikringen af Helsinge By. Der vil ikke være behov for tilsvarende ”tunge” 
investeringer i de øvrige kloakerede bysamfund. 
 
Gribskov Kommune har (jf. bekendtgørelse 1222) pålagt selskabet at udføre beregninger 
af risikoen for oversvømmelser som følge af overbelastning af kloakkerne i de 
regnvandskloakerede byer. Beregningerne er afsluttede og leveret til kommunen der da 
indarbejder resultaterne i kommunens klimaplan i løbet af foråret. 
 
RAMBØLL, NIRAS og COWI har gennemført beregningerne og er alle fremkommet med 
afsluttende rapporter til kommunen. Rapporterne viser alle overbevisende sammenfald 
mellem de simulerede risici og de observerede kendte problemer. 
  
Som eksempel på resultaterne af beregningerne, er nedenfor vist kort over Helsinge, 
Ramløse og Annisse med oversvvømmelser der vil optræde ved en regnhændelse der 
optræder hvert 50. år. Beregningerne viser, at der ikke er det store behov for klimasikring 
af Helsinge i forhold til risikoen for oversvømmelser fra kloaksystemet. Behovet er noget 
større i Ramløse og Annisse. 
 
Kortene viser, at der kun er risiko for oversvømmelser på nogle ret isolerede lokaliteter 
(vist med gul, blåt og rødt jf. signaturforklaringen idet lyseblå er mindst skadesvoldende 
og rød mest skadesvoldende). Lokaliteterne er kendt af forsyningen og skyldes generelt at 
kloakkerne har for ringe kapacitet. Resultaterne er opløftende, fordi de viser at 
udfordringerne i forhold til oversvømmelser fra kloakkerne er begrænset til ret få 
lokaliteter. Samme tendens til resultater gælder for alle de øvrige regnvandskloakerede 
byer. Gribskov Kommune har fået leveret tilsvarende kort for alle de regnvandskloakerede 
byer for alle de scenarier som bekendtgørelsen kræver. Bekendtgørelsen kræver 
beregninger ved regnhændelser der statistisk set indtræder en gang hvert 2., 5. 20., 50. 
og 100. år. 
 
Helt generelt gælder, at en stor del af de kloakerede byområder afvander til vandløbene 
(Ammendrup Å, Søborg Kanal m.fl.). De viste oversvømmelser udgør kun de 
oversvømmelser der kan opstå som følge af overbelastede kloakker og ikke som følge af 
overbelastede vandløb. Løbende oprensning og grødeskæring samt uddybning af 
vandløbene er lige så vigtig for sikkerheden mod oversvømmelser, som at koakkerne er 
vel vedligeholdt og renoveret. 
 
Et andet emne i den forbindelse som Gribvand Spildevand ofte rejser overfor Gribskov 
Kommune, er behovet for at få indført en mere stringent og administrerbar praksis ved 
fortætning af byerne (udbygning af bycentre med større veje og tagflader og udbygning af 
villakvarterer med større huse og indkørsler mv.). Der er behov for at få taget stilling til 
hvilken instans (Gribvand Spildevand/Gribskov Kommune/Private bygherrer), der skal stå 
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for at tilvejebringe den nødvendige ekstra kapacitet til afledning af regn. Mange af de 
oversvømmelser der er vist på nedenstående tre kort, skyldes i høj grad at der er sket en 
byfortætning de seneste 30-40 år. 
  

 
Helsinge 
Kun få steder med oversvømmelse. 
Beregningerne tager højde for de nye tunneller. VP-Torvet og Lærkevej er derfor ikke 
ramt af oversvømmelser 
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Annisse Nord 
Mange små lokale oversvømmelser op til 0,1 meters dybde. 
Det rødt markerede område mod sydvest er et moseområde uden bebyggelse 
 

 
Ramløse Søkrog 
Relativt mange små oversvømmelser op til 0,1 meters dybde. 
Den store oversvømmelse i den sydlige del af byen er et lavtbeliggende vådområde uden 
bebyggelse. 
 

4.7 Nyt SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) 
Det nye SRO-anlæg er implementeret og idriftsat. 
 
SRO-anlægget erstatter i alt fire 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 indlemde 
aalrmer 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 unde regn. Disse data skal hentes fra omkring 100 
pumpestationer og de 9 renseanlæg. 
 
Den primære opgave i 2014 bliver at sikre at data fra de ca. 100 pumpestationer og 9 
renseanlæg løbende tilføres SRO-anlægget og omsat 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 målrettet drift af pumpestationerne, se afsnti 
3 vedr. driften. 
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4.8 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 i foråret 2014 som 
spildevandsbassin (muliggjort som følge af den nye kloakledning fra Lærkevej til 
Vestergade) og ombygges til et 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 desuden i samråd med BASCON (rådgiver for Gribskov Kommune), 
for at få Gribskov Kommunes ønsker om rekreative forhold mv. indarbejdet i projektet.  
 

 

5 Status for effektivisering 
 - realisering af strategien 
Effektiviseringen af selskabet er forankret i selskabets reviderede strategi som nu er en 
del af spildevandsplanen. 
 
Effektiviseringen vil ske i følgende tempi: 
 

 Etablering af kloakledninger mellem alle renseanlæg der nedlægges og det nye 
anlæg i 2013 og 2014 samt 2015 afhængig af de indkomne tilbud på 
entrepriserne: 
 
- Dronningmølle er næsten afsluttet 
- Kagerup er afsluttet 
- Stokkebro, Tisvilde, Vejby, Græsted og Udshjolt er under udførelse 
- Gilleleje og Smidstrup udføres i 2015 
 

 Etablering af pumpestationer på alle ledningerne i én entreprise i 2015 
 

 Myndighedsbehandling for nyt renseanlæg, herunder endelig valg af placering 
sker i 2014 
 

Regnvandsledning fra 

Vestergade til Lærkevej

Bassinet omdannes

til regnvandsbassin

Spildevandsledning fra 

Lærkevej til VP-Torvet

Bassinet nedlægges

som spildevandsbassin
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 Udbud af nyt renseanlæg i 2016 
 

 Etabelring af nyt renseanlæg i 2016-2017 
 

 Idriftsættelse af nyt renseanlæg ultimo 2017 
 

 Nedlægning af renseanlæggene i 2018-2019 når det nye renseanlæg er idriftssat 
 

 Reduktion i de uvedkommende vandmængder løbende i perioden 2013-2019 
(I 2014 udbydes rådgivning og entreprenørydelser for frakobling af ca. 10 dræn) 
 

 Sidste renseanlæg nedlægges i ultimo 2019, formentlig Gilleleje Renseanlæg 
 
De igangsatte ledningsarbejder er uafhængige af placeringen af det kommende 
renseanlæg. Gilleleje og Smidstrup Renseanlæg afventer endelig placering og 
igangsættes derfor ikke i 2014. 
 
I 2013 og 2014 anvendes ca. 75 mio. kr. på ovenstående aktiviteter, hvilket følger 
anlægbudgettet for realisering af strategien. 
 
 

5.1 Myndighedsbehandling - renseanlæg 
Myndighedsbehandlingen af det nye renseanlæg er igangsat og forventes afsluttet ved 
udgangen af 2014. 
 
Myndighedsbehandlingen omfatter i hovedtræk: 
 

- VVM (Vurdering af virkninger på miljøet) 
- Kommuneplantillæg 
- Lokalplan 
- Udledningstilladelse 
- Miljøgodkendelse 
- Arealerhvervelse 

 
Den altoverskyggende del af myndighedsbehandlingen er VVM, der danner grundlag eller 
delvis grundlag for de øvrige myundigehdsbehandlinger. 
 

5.2 Myndighedsbehandling - havledning 
Myndighedsbehandlingen af den nye havledning igangsættes når placeringen af 
renseanlægget ligger fast. 
 
Myndighedsbehandlingen vil omfatte følgende emner: 
 

- Kystinspektoratets godkendelse 
- Krydsning af fredede områder 
- Lodsejerforhandlinger 

 
 

5.3 Status for nedlægning af renseanlæg 
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Nedlægning af Kagerup Renseanlæg 
Renseanlægget er nedlagt og ombygget til pumpestation. I dag pumpes alt spildevand fra 
Kagerup til Helsinge renseanlæg. 
 
Arealet hvor det tidligere renseanlæg lå, er omdannet til forsinkelsesbassiner. 
 
Nedlægning af de øvrige renseanlæg 
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 og havledningen etableres da mod nord til Kattegat.  
 
De med rødt angivne ledninger er under udførelse. Renseanlæg der nedlægges er vist 
med blåt (Kagerup Renseanlæg er ikke vist). 
 
 

 
 
 
 

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):  
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For 2013 knyttes følgende bemærkninger: 
 

- 2013 fortsætter tendensen til fald i de uvedkommende vandmængder siden 2010. 
Om faldet skyldes de renoveringer der er gennemført i perioden eller om det 
skyldes en generelt faldende grundvandsstand er uvist. Nedbøren har i perioden 
2010-2013 har været nogenlunde ensartet, så det er ikke faldende nedbør der er 
årsagen 
 

 Trods faldet siden 2010, er de uvedkommende vandmængder stadig betydeligt 
over 100% (vægtet) og dermed betydeligt over landstallene.  
 

 Det er de 5 sommerhusrenseanlæg (Stokkebro, Udsholt, Dronningmølle, Tisvilde 
og Smidstrup) samt Vejby der bidrager med langt de største uvedkommende 
vandmængder 

 
 

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 4.1 og 4.2) samt ved at nedbringe de uvedkommende 
vandmængder (se afsnit 4.3). 
 
For at følge effekten af effektiviseringerne, iværksættes i 2014 programmer til monitering 
af ændringer i selskabets driftsudgfiter og de uvedkommende vandmængder. 
 
Det er forventningen af centraliseringen af spidlevandsrensningen vil reducere 
driftsomkostningerne med 6-7 mio. kr. årligt, ved fuld implementering og fjernelsen af de 
uvedkommende vandmængder vil bidrage med en forbedring på 1,5 mio. kr. årligt. Disse 
besparelser bør begynde at vise sig i takt med at vandmængderne falder og ikke mindst 
fra 2018, renseanlæggene nedlægges. 
 

Renseanlæg 2010 2011 2012 2013 1. 
kv.2014 

2. 
kv.2014 

3. 
kv.2014 

4. 
kv.2014 

Helsinge 101 % 137 % 98 % 95 %     

Gilleleje 121 % 158 % 112 % 68 %     

Udsholt 434 % 238 % 239 % 179 %     

Smidstrup 235 % 237 % 173 % 163 %     

Stokkebro 603 % 529 % 497 % 474 %     

Vejby 186 %  266 % 133 % 193 %     

Tisvilde 227 % 185 % 196 % 197 %     

Dronningm. 289 % 368 % 361 % 246 %     

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

Græsted 62 % 111 % 77 % 67 %     
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Monitering af ændringer i driftsøkonomi som følge af investeringer i effektivisering 
Moniteringen i forhold til udviklingen i driftsudgifterne, vil ske med udgangspunkt i et 
skema som vist nedenfor. Skemaet er under udarbejdelse men vil give information om 
hvorvidt de ønskede driftsbesparelser rent faktisk opnås. Det skal bemærkes, at skemaet 
er en ”master” og at tallene ikke alle er de faktisk afholdte. 
 
Skemaet udarbedjes for 2012-2013 (indtil nedlæggelsen) og derefter fra 2013 (efter 
nedlæggelsen) og 2014 for at kvantificere den besparelse der er opnået. Tilsvarende 
skema vil blive udarbejdet for fjernelse af uvedkommende vand. 
 

 
 
Monitering af de uvedkommende vandmængder 
Udviklingen i de uvedkommende vandmængder moniteres også løbende som beskrevet i 
afsnit 4.2 (se skema i afsnit 4.2). Særligt når der for alvor iværksættes tiltag direkte 
måltrettet mod de uvedkommende vandmængder, som f.eks. når drænet i Stokkebro 
afskæres fra spildevandskloakken, skal det vise sig, hvorledes de uvedkommende 
vandmængder og driftsøkonomien udvikler sig. 
 
Kvartalsrapporterne vil løbende orientere om effekten der opnås ved investeringer i 
effektivisering. 

  

7 Kunderservice og tømningsordning 
7.1 Kundeservice 
 

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

Driftsudgift Kagerup 2011 Ny pumpestation Nye bassiner

Drifts og vedligeholdelse fra fællesudgifter 35522

Drift og vedligeholdelse 23015 15000 10000

Vand 702 200 0

Forsikringer og skatter u/moms 0 0 0

Ejendomsskat o.l m/moms 0 0 0

Elektricitet fra fællesudgifter 36256 25000 5000

Ikke fradragsberettiget el fra fællesudgifter 3177 0 0

Elektricitet 3450 0 0

Ikke fradragsberettiget el 0 0 0

Tømning af slambede 0 0 0

Spildevandsafgift 25740 0 0

Hardware/Software/Konsulenter 0 0 0

telefon/Apl overført fra fællesudgifetr 4279 2000 0

Drift og vedligeholdelse 0 10000 5000

Intern analyse -1606 0 0

Ekstern analyse 19526 0 0

Slambehandling 459 0 0

Slambortskaffelse iøvrigt 320 0 0

Grand Total 131138

Lønninger ekskl.slam 182643

Lønninger til slam indeholdt i lønninger til renseanlæg 26097

Drift inkl. løn 490718 52200 20000
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 Antal flytteafregninger. I 4. kvartal 176 

 Antal mails i 4. kvartal. I alt er der behandlet 1106 

 Antal mails tømningsordning. I alt 53  

 Tvangsauktioner: afsluttet i 4. kvartal 9 (er opgjort gennem systemsøgning på 
kode 250/fraflytningsdato) 

 Rim/EFI (Skat) indbetalinger i perioden kr. 145.010  

 Antal rykkere sendt i 4. kvartal - 1657 stk. 

 Målerskift. I alt 650 stk. 
 
Vandspildsager 2013: Der er behandlet 93  
 
Restancer pr. 31. december 2013 er ca. DKK 6 mio. Her af er DKK 4,5 mio. sendt til 
indrivelse hos Skat. Siden 2010 har selskabet i alt sendt 8,9 mill til indrivelse hos Skat og 
4,336 er indbetalt af Skat (ca. 0,98 i 2011, 1,7 i 2012 og 1,625 i 2013) 

 
Efter 4. kvartal har der været 4.116 opkald. Heraf er 85% i gennemsnit besvaret. Indeholdt 
i opgørelsen er kald vedr. Tømningsordningen. De indgår fra medio november 

 

 
 
Selskabet har modtaget 0 registrerede klager i 4. kvartal.  
 
 

7.2 Tømningsordningen  
 
Antallet af bundfældningstanke og samletanke er over året faldende hovedsageligt på 
grund af kloakeringerne på Sandet.  
 
Tømningsordningen afholdte i sommeren 2013 en licitation, der generelt betød lavere 
priser på tømning af både samletanke og bundfældningstanke. Den vindende entreprenør 
var ISS. For at tilgodese de ejendomme der har haft svært ved at opfylde regulativets 
adgangsforhold, er der nu mulighed for at tilkøbe en tømning med en meget lille flexibel 
slamsuger. 
 
Samletanke 
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En gennemsnits samletank blev i 2013 tømt 2,25 gang mod 1,9 gang i 2012, hvilket er en 
pæn stigning. Der er dog stadig ca 135 samletanke, der ikke er blevet tømt siden 
indførelsen af tømningsordningen for samletanke i januar 2012. Heraf har ca 100 af 
samletankene et vandforbrug over 5 m3 om året. Dette betyder at disse samletanke 
tømmes imod regulativets regler. Disse adresser er videregivet til miljømyndigheden.   
 
Bundfældningstanke 
Tømningsordningen har fra og med 2014 indført at bundfældningstankene tømmes med 
en kombineret slamsuger og afvandervogn. Dette betyder mindre kørsel på vejende, da 
denne vogntype kun medbringer de faste stoffer fra tanken og returnere vandet til tanken. 
Prisen på en tømning kan pga denne effektivisering nedsættes fra kr. 880 til kr. 550 ex 
moms for en tømning. 
 
Fra og med 2013 modtager ejere automatisk en SMS et par uger før tømningen af deres 
tank. Fra og med 2014 kan ejere, der har problemer med at overholde regulativets 
adgangskrav tilkøbe en SMS påmindelse dagen før tømningen, så at de eksempelvis kan 
holde hunden inde.     
 
 

 
 
 
 

8 Udbud 

Følgende udbud gennemført i 2013: 

ESDH – kontrakt er indgået med Netcompany 
 
Tømningsordning – Kontrakt er indgået med ISS 
 
GIS – Kontrakt er indgået med Niras 
 
Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg 
Entreprenørarbejde er udbudt. Kontrakt blev vundet af Nordkysten A/S 
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El-arbejde - Kontrakt er indgået med Leif Nielsen, Vejby 
 
Service maskininstallationer – Kontrakt er inggået med Stjernholm 
 
Udbud af entreprenørarbejde vedr. ledninger fra Stokkebro Renseanlæg 
Entreprenørkontrakter er indgået med NCC A/S, entreprisesum ca. 15 mio. kr. 
 
Udbud af entreprenørarbejde vedr. ledninger fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg 
Entreprenørkontrakter er indgået med Nordkysten A/S, entreprisesum ca. 6 mio. kr 
 
Udbud af entreprenørarbejde vedr. ledninger fra Udsholt Renseanlæg 
Entreprenørkontrakter er indgået med Barslund A/S, entreprisesum ca. 5 mio. kr. 
 
Udbud af entreprenørarbejde vedr. ledninger fra Græsted Renseanlæg 
Entreprenørkontrakter er indgået med Nordkysten A/S, entreprisesum ca. 4 mio. kr. 
 
Udbud af entreprenørarbejde vedr. kloakering af Mårum Tinghuse Øst 
Entreprenørkontrakter er indgået med Bent V. Nielsen, entreprisesum ca. 2 mio. kr. 

 
El-kontrakt. Selskabets kontrakt med Energi Danmark udløber ved udgangen af 2014. 
Gribvand Spildevand har indgået aftale med Bergen Energi. De har haft forvaltningen for 
kommunerne Gentofte, Lyngby Taarbæk og Gladsaxe og deres forsyningsselskaber 
Nordvand og LT Forsyning er kommet med som selvstændige deltagere.  
 
Bergen Energi har har været i stand til at beskytte dem mod de tidvis høje priser i 
markedet og i tillæg følge med markedet nedad i de sidste par år. Prisen for dem i 2013 
var 31 øre og prognosen for 2014 er p.t. 29 øre/kWh. 
 
GVS er med i indkøbsfællesskabet fra 2015. Her har Bergen Energi forvaltet i løbet af 
2013 og prisprognosen for 2015 er lige nu 28 øre/kWh. 
 
Det er muligt nu, at prissikre 2016 og 2017 til attraktive priser. Hovedparten af deltagerne i 
fællesskabet har accepteret.Gribvand Spildevand acceptere ligeledes. 

 
9 Innovation 
Gribvand har i samarbejde med Nordkysten undersøgt muligheden for at indgå i et projekt 
”dygtige unge”. Projektet har til formål at tilbyde et ungt menneske, der er kommet skævt 
ind på arbejdsmarkedet en ny change. Enten gennem et praktikophold, læreplads eller en 
ansættelse, hvor den unge samtidig tager spildevandsoperatør uddannelsen. Primo 2014 
tager selskaberne stilling til mulige profiler og fælles proces for aktiviteten. 
 
 
 

10 Diverse  
 
10.1 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. 
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Udgangspunktet er at få identificeret ejendomme/brugere/kunder der af forskellge 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. 
 

 
10.2 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 (til dels grundet i de  
  uvedkommende vandmængder men også den decentrale rensestruktur og de mange  
  sommerhuse), 
 
- Meget store omkostninger til pumpning af spildevand (grundet i de 
  uvedkommende vandmængder), 
 

10.3 Fredbogård 
 
Gribvand har modtaget en forespørgsel vedr. færselsretten ned til Holtvej 18C (Græsted 
renseanlæg). Gribvand er positiv indstillet overfor, at den nuværende ejer af Fredbogård 
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. 
 
Samtidig har Gribvand bedt Veterantræffet, der flytter ind på Fredbogård, om at der 
deklareres et hjørne af deres grund (Fredbogård), hvor indkørslen til Holtvej 18C er 
placeret, med henblik på at øge sigtbarheden ved udkørsel, da denne p.t. er meget 
begrænset. 
 
 
 
  

 


