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Dagsorden

Status restrukturering og ombygning af renseanlæg

Uvedkommende vand, status på Smidstrup og Stokkebro

Gribskov Ressourcer og Genbrug A/S – proces 10 fraktioner

Økonomiske rammer og takster 2023

Eventuel

Næste møde
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Restrukturering

Afskærende ledninger 
Alle ledninger er etableret 

Pumpestationer (gule – inden for hegn)
Er i driftssat og pumper til Gilleleje  

Pumpestationer (røde - inden for hegn)
De sidste EL – og SRO- arbejder pågår 

Pumpestationer (lilla – uden for hegn)
Ålekistevej er i driftssat 

Unnerupvej, Kirkevej og Tulstrupvej; EL og SRO pågår

Bøgebjergvej; styreskab + EL og SRO mangler

Pårupvej; nedgravning og støbning pågår  

Rågemark afventer reducering af uvedkommende vand  
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Restrukturering – Foto Tour 14.09.2022 

Tisvilde 

Vejby 
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Restrukturering – Foto Tour 14.09.2022 

Unnerup

Kirkevej 
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Restrukturering – Foto Tour 14.09.2022 

Udsholt

Udsholt Booster  
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Restrukturering – Foto Tour 14.09.2022 

Tulstrupvej

Bøgebjergvej  
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Restrukturering – Foto Tour 14.09.2022 

Pårup 

Græsted
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Uvedkommende vand

Ledningsrenovering

Stokkebro (opland ved Højbro Å) : 

1. sep. 2022 orienterings breve udsendt til 146 grundejere om renovering fra uge 39

Mørkeblå; ledninger og stik strømpefores, Lyseblå; stik strømpefores

Smidstrup (Dalen, Buen og Storhøjs Alle) :

Forundersøgelser gennemført, klar til renovering vinter 2022/23

Tisvilde(Holløselund) :

Siden marts overvågning af indstrømmende vands temperatur, afsluttes efterår 2022

Identifikation af vandtype og klarhed vedr. renoveringsindsats 

Rundinsvej:

Renovering gennemført

Dronningmølle (Månehøjen) 

Ledning og stik renoveres og dræn afkobles 
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Regulatoriske ændringer

Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, som skal sikre, at leveringen af 

affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig.

Kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter 

samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til 

borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.

Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.

Miljøstyrelsen overtager hele ansvaret for klassificering af affald fra kommunerne fra 2025.

Aftalepartierne er enige om, at stigningen i affaldsgebyret som følge af den øgede og strømlinede 

affaldssortering som minimum skal modsvares af tilsvarende omkostningsreduktioner i affaldsgebyret.

Kommunernes affaldsgebyrer skal være transparente, og de skal offentliggøres og sammenstilles på et 

sammenligneligt grundlag, så der skabes gennemsigtighed på tværs af landet.

Der indføres et prisloft over de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger. Prisloftet omfatter som 

udgangspunkt alle kommunale udgifter til affaldshåndtering, der finansieres over husholdningernes 

affaldsgebyr. Det undersøges, om deponering skal indgå. Prisloftet fastsættes og reguleres af 

Forsyningstilsynet, der gebyrfinansieres. 
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Fokusområder

Fokusområder

Stabil drift – driftsdata herfor implementeres

I kundeservice, uddannes personale og integration af affald på faktura

Personale genbrugsstationer, uddannelse, bemanding/vikarer

Sikkerhedsrundering på genbrugspladser + APV

Data til brug for takster og budget

Implementerer plan 10 fraktioner
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Proces for implementering af 10 fraktioner til beslutning
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Opgavebeskrivelse

Gribskov Forsyning & Genbrug A/S ønsker at indgå en aftale med en eller flere strategiske 
rådgivere i forhold til at implementere affaldsbekendtgørelsen med 10 fraktioner, der skal 
indsamles husstandsnært.

Gribskov Forsyning & Genbrug A/S vil selv stille med ressourcer og deltage aktivt i 
processen, herunder også rådgivere, der ikke er inviteret til at afgive tilbud på 
nærværende opgave. 

Rådgiveren får en central rolle i forhold til at udarbejde strategien og beskrive mulige 
strategiske løsninger inklusive de økonomiske konsekvenser, investeringsmæssigt og 
driftsøkonomisk. Baseret her på skal det nye affaldshåndteringssystem fastlægges og 
godkendes politisk i form af regulativer.

Rådgiveren skal være tydelig i forhold til analyser, der skal udarbejdes for at nå frem til 
beslutning vedr. nyt affaldshåndteringssystem. Ex. Indsamling, opdeling i fraktioner, 
indsamlingsfrekvens, husstands indsamling kontra husstandsnære fællesstationer i 
sommerhusområder etc.
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Opgavebeskrivelse

Som en del af analysen skal der tages stilling til omlastning. Endvidere skal der som en 
del af analysen være forslag til, hvorledes affaldet fremadrettet afhændes. Mulige 
løsninger skal dokumenteres, og de økonomiske konsekvenser skal være belyst.

Endelig skal opgaver som kommunikation, kundeservice, hjemmeside, kompetencer etc. 
være belyst i forhold til at sikre en effektiv implementering.
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Tidsplan
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Aktivitet Dato  

Opfordring til at afgive tilbud 22.9.2022 

Tilkendegivelse af interesse 30.9.2022 

Tilbudsfrist 14.10.2022 

Præsentationsmøde/afklarende møde 25-26.10.2022 

Tildelingsbeslutning (forventet) 11.11.2022 
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Økonomisk ramme

I august 2020 har Forsyningssekretariatet estimeret den overordnede 

ramme til 104.543.188 kr. for 2021. Da Gribskov Spildevand i 2021 

har opkrævet for meget, skal der ske en tilbagebetaling heraf. 

Grunden til at GS har opkrævet for meget, skyldes tilslutningsbidrag i 

forbindelse med Ammendrup Park kloakeringen, vejbidrag vedr. dette 

arbejde og stigende forbrug pga. meget stor belastning af 

sommerhusområde, som skyldes covid effekten. 
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Økonomisk ramme
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