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Power points fremvist på mødet, medsendes referatet.

1. Restrukturering
MT gennemgik kort status for ombygningen af Gilleleje renseanlæg, der følger planen.
MT omtalte også ledningsprojektet fra Gilleleje renseanlæg til havet og videre 400 m. ud i havet. Projektet
er opdelt i tre strækninger hvor ledningen fra stranden til rundkørslen bliver etableret inden 1. april.
Havledningen bliver etableret i perioden fra 1. september til årsskiftet og den sidste strækning – fra
rundkørslen til Gilleje renseanlæg – så snart de arkæologiske undersøgelser er færdige og projektet kan
blive udbudt,
Udsholt Renseanlæg nedlægges, spildevand vil blive pumpet til Gilleleje Renseanlæg,. Som renoveres og
udbygges med stor tank. Der sigtes mod at nedlægge Udsholt i 2021 eller primo 2022, tidspunkt er ikke
fastsat endnu.
Udsholt Renseanlæg overgår til at være en pumpestation. Ligeledes vil der fortsat være bassiner, der
forsinker regnvandet.
Begrundelsen er, at en nedlægning af Udsholt Renseanlæg i 2022, totalt set giver den laveste samlede
omkostning til anlæg og drift over de næste 10 år. En bevarelse af Udsholt Renseanlæg vil være dyrere
end at nedlægge det.
I forhold til Udsholt Renseanlæg har GVS foretaget en økonomisk analyse, der tager udgangspunkt i 3
scenarier:
Scenarie 1: Anlægget bevares
Scenarie 2: Anlægget lukkes i 2026
Scenarie 3: Anlægget lukkes hurtigst muligt (2022)
Beslutningen er kommunikeret til beboerne/sommerhusene tæt ved Udsholt Renseanlæg.
Der er sat myndighedsarbejde i gang i forhold til nedlæggelse af Tisvilde-, Vejby- og Udsholt renseanlæg i
2021/22.
2. Rotteprojekt
Der kom et kritisk oplæg omkring projektet i Netavisen, hvorefter Gribvand blev kontaktet af journalister
med spørgsmål, som GV har svaret åbent på.
GV har udarbejdet en række testscenarier for at teste virkning af fælderne og bekæmpelsesmetoden.
Områder til bekæmpelse har været udvalgt baseret på nuværende og historiske anmeldelser.
Områder bliver afsluttet med rottespærre, og der er anvendt kamera i enkelte områder, hvor der har
været anmeldelser efter afslutning. GV er i gang med at kortlægge strategier, for at forbedre effekt af
fælder, og bekæmpelse generelt.
GV har ønske om større indsigt i fældernes virkning, fx med kamerainspektion af deres funktion.

BF nævnte forladte/forfaldne huse som en mulig kilde/opholdssted til rotter, med personlig erfaring fra
lokalområdet.
BF spurgte endvidere til betaling af projektet. De 1000 fælder har kostet omkring 5.6 mio. kr., der er delt
mellem kommune og GV, altså 500 fælder hver.
BF ind til betalingsforholdet mellem forsyning og kommune, i forhold til lignende projekter i andre
forsyninger. MT kendte ikke til dette.

3. Uvedkommende vand
Især fokus på Udsholt, Rågemark og Smidstrup områder.
KN nævnte grundvandsplanen og opdatering af denne. MT nævnte, at det ikke er GV.
Der undersøges endvidere brønde i Dronningmølle for indløb fra vandløb.

4. Byggemodninger
MT viste kort over Gribskov Kommune, hvor der overvejelser eller der er igangsat aktiviteter. Endvidere en
liste over de byggemodninger Gribvand, ind til videre har fokus på i 2020.

5. Grønt regnskab
Lægges ud inden for et par dage.

6. Næste møde
Blev aftalt til 27. april kl. 10. MT indkalder elektronisk.

7. Eventuelt
Det lave fremmøde blev diskuteret.
MT mener vi skal fastholde Kundeforum, hvilket alle var enige i, da det er nødvendigt og fordelagtigt for
kommunikation mellem forsyning og grundejerforeninger.
BF foreslog, at hver ”grundejerparaplyforening” stiller med 3 personer.
KN foreslog at invitere lokalforeningsrådet.
Det blev besluttet, at fra Gribskov Landligger Forbund og Grundejersammenslutningen stilles der hver med
3 medlemmer. Fra Gribskov Landligger Forbund deltager SH, KJ og KN. BF vender retur til MT med
deltagerne fra Grundejersammenslutningen. MT kontakter lokalforeningsrådet med henblik på at de kan
få en plads i Kundeforum.

