Gribskov Møder > Udvalg - permanente > Grundejerkontaktudvalg > 05. DONG energy - gruppen >

Mødereferat
d.: 27-11-2007 kl.: 16:00 til 18:00 :

DONG Energy arbejdsgruppemøde under
grundejerkontaktudvalget.
Afholdt: Gribskov Projekthus
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Deltagere:

Bjarne Frølund (BF-formand) Grundejersammenslutningen
Bo Barfod (BB) Landliggersammenslutningen
Ole Baltz (OB) Grundejerforbudet (sommerhuse)
Henrik Offendal (HO) Grundejersammenslutningen
Klaus Malmose (KM) DONG Energy - Key Account Manager
Tine Byskov Søndergaard (TS) DONG Energy - Belysningskonsulent
Lone Corydon (LC) Gribskov Kommune - Tovholder

Fraværende:

Christian Adser (CA) DONG Energy - Seniorprojektleder

Mødeleder:

Bjarne Frølund

Referent:

Lone Corydon

Bemærk.:

Dagsorden + referat
Punkter

01

Top
Godkendelse af mødereferat fra møde 11/10-07.

Referat:

Referatet blev godkendt.
Bo Barfod ønskede sin tidligere fremsendte bemærkning til referatets punkt 5 tilføjet:
Referantens opfattelese:
"Christian Adser mente, at der lå en aftale om, at DONG måtte anvende asfaltgranulaten til retablering af grusvejene, og
ville undersøge hvad der var aftalt med hvem omkring dette."
Bo Barfods opfattelse:
"Christian Adser, eller andre fra DONG, var ved mødet ikke bekendt med at der var brugt granuleret asfalt, og på Lone
Corydons opfordring lovede Christian Adser at finde den pågældende aftale frem således at det kan dokumenteres hvilke
materialer der efter aftale med kommunen må anvendes til renovering af grusveje. Muligvis står der granuleret
bygningsmateriale, som vanligvis består af granuleret beton, cement og tegl, og ikke granuleret vejmateriale som består af
asfalt."
Mødelederen (Bjarne Frølund) opfordrende til, at der ved fremsendelser af skrivelser mødedeltagerne imellem, vedr. de
punkter der drøftes på mødet, særskilt skal gøres opmærksom på, om det efterfølgende bemærkninger til referatet, eller
bemærkninger til selve referatet.

02

Opfølgning og status over uafsluttede arbejder - ved DONG.

Referat:

Klaus Malmose orienterede om Christian Adsers opfølgning på status for mangelafhjælpning. Ifølge denne status anses
områderne for at være afleveret. Bjarne Frølund opponerede mod det og Lone Corydon repeterede flere af de tidligere
drøftelser og aftaler fra de tidligere referater, hvor det fremgår, at det endnu ikke er afleveret i henhold til aftaler. Klaus
Malmose undersøger sagen påny og Lone Corydon genfremsender de pågældende mødereferater til Klaus Malmose.
For at kunne få et overblik over omfanget af private fællesveje, der mangler gennemgang, fremsender Tine Sønderggaard
en liste til kommunen over de private fællesveje, der har fået kabellagt og samtidigt fået renoveret vejbelysningen fra 2004
til idag. Listen vedlægges referatet såfremt den vurderes egnet. Listen er vedlagt referatet.

Tine Søndergaard tilføjede at afleveringen fremover vil skærpes, så den følger gældende aftaler.
Klaus Malmose er interesseret i, at der foretages en gennemgang, og gerne at afleveringen og 1-års gennemgangen slåes
sammen, hvis det kan lade sig gøre.
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Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG/kommunen.

Referat:

Gravetilladelsesprocedure:
Proceduren for i hvilket omfang, og af hvem, grundejerne inddrages i forbindelse med gravetilladelser og
afleveringsforretningen ønskes synliggjort.
DONG står for at sørge for at invitere grundejere til relevante møder for de private fællesveje, hvor de renoverer
belysningen.
Lone Corydon undersøger med bl.a. Lene Siewartz Olsen, som bl.a. står for gravetilladelser i kommunen, hvordan
kommunen inddrager borgerne for de private fællesveje, hvor der ikke renoveres lys.
Igangværende/ kommende arbejder:
Kommunen/DONG repeterede kommende arbejder. Tine Søndergaard sender oversigstplan med DONGs planlagte
kabellægninger for Gribskov kommune (i A3-format), som vedlægges referatet.

Formidling af fordelene ved modernisering af vejbelysningen:
Bo Barfod og Bjarne Frølund opfordrede til, at kommunen og DONG informerede borgerne om fordelene ved en
modernisering af vejbelysningen - også på de private fællesveje. Kommunen/ DONG fortalte hvordan budskabet allerede
nu er forsøgt formidlet til borgerne. Lone Corydon opfordrede tillige de øvrige deltagere til at formidle budskabet til deres
baglandsorganisationer.
Bo Barfod foreslog at repræsentanter fra tidligere kabellagte områder bliver inviteret med til borgermøderne for at
brugerene kunne formidle før og efter resultater og deres erfaringer med det. Tine Søndergaard tager forslaget med
tilbage til DONG's planlægning af borgermøderne.
Folderen "Ser vejen i et nyt lys" blev drøftet. Priserne kan muligvis misforstås. Tine Søndergaard ser på om formuleringen
med fordel bør ændres.
Kommunen blev opfordret til at være mere proaktiv med hensyn til at få borgerne med til at "vende udviklingen til at være
mere energivenlig mm" (renovere deres vejbelysning). Lone Corydon undersøger muligheden for yderligere kommunale
tiltag.
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Opfølgning på Bo Barfods spørgeskemaundersøgelse - ved DONG/kommunen.

Referat:

Bo Barfod har set på samtlige lamper i Tisvilde, der har været omfattet af kabellægningen. På baggrund heraf har Bo
Barfod uddelt 75 spørgeskemaer til udvalgte husstande som, efter hans vurdering, om muligt kunne være generede af den
nye belysning.
Bo Barfod har modtaget 4 svar, hvoraf de 2 var positive tilkendegivelser og 2 følte sig generet at den nye belysning.
Bo Barfod vil svare borgerne, at de indkomne svar, som skulle danne grundlag for en diskussion med kommunen og
DONG, ikke vil medføre at der sker yderligere tiltag, idet der ikke kan konkluderes et generelt behov for ændringer på
baggrund af de indkomne svar. Derudover får de 2 pågældende borgere, der følte sig generet, hver især besked om at
rette en konkret henvendelse til kommunen, såfremt de ønsker kommunen skal behandle deres specifikke ønsker.
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Opfølgning på retableringer af gravninger - ved DONG.

Referat:

Der har været afholdt et projektmøde mellem bl.a. kommunen og DONG Energy. Ifølge oplysninger fra Klaus Malmose ( i
Christians Adsers fravær) er det entreprenøren og DONG der i fællesskab har udlagt det granuleret asfalt. Kommunen har
været orienteret om det uden at kommentere det udlagte. På projektmødet med kommunen har DONG fremlagt
dokumentation for at det udlagte materiale ikke udgør en miljømæssig fare.
Bo Barfod deltog også i ovenstående projektmøde og anfægter, at der findes ikke argumentation for at det ikke udgør
miljømæssig fare. Tillige tilføjede Bo Barfod at der ikke findes en fast beskrivelse af, at de skulle anvende granuleret asfalt.
Bo Barfod fortalte, at der går 20-30 år før evt. udvaskninger når grundvandet og at Bo Barfod har haft kontakt med
forskellige miljømyndigheder. Ifølge Bo Barfod anbefaler Knud Phil (Vejdirektoratet) at asfaltgranulaten ikke bør anvendes
fremover medmindre det topdækkes af heldækkende asfalt. Vejdirektoratet ville dog ikke udtale sig om det nu udlagte bør
fjernes.
Lone Corydon viderebragte en orientering fra Lene Siewartz Olsen, som deltog/afholdt ovenstående projektmøde, at
kommunen pt. arbejder på en samlet vurdering af sagen, herunder kommunens holdning til anvendelse af asfaltgranulaten.
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Evt.

Referat:

Orientering til bruger samt ejer adresse:
Klaus Malmose har undersøgt Bo Barfod's anmodning om DONGs meddelelser om f.eks. kommende gravninger tillige kan
sendes til helårsadresserne. Dette skulle meget gerne allerede forekomme generelt, så Klaus Malmose undersøger hvorfor
det ikke er sket i det konkrete tilfælde Bo Barfod omtaler.
Forslag om halvering af fibernetsabb. for sommerhuse:
Klaus Malmose har tillige videregivet Bo Barfod's forslag om en halveret fibernetsabonnementspris for sommerhuse til
DONGs fibernetsafdeling.
Ønsker til belysningen i Tisvildeleje:
Bo Barfod ønsker at kommunen ser på de to nederste lamper på stadepladsen ved Tisvildeleje. Han ønsker disse
afskærmet eller slukket. Lone Corydon kigger på det, og sammenholder det med evt. indkomne breve om andre ønsker for
den pågældende lokalitet.
Bo Barfod ønskede fortsat at kommunen kiggede på muligheden for at øge dæmpningstiden. Der blev drøftet for og imod
for ændringer og Lone Corydon tilkendegav, at der ikke for nuværende synes belæg for at ændre på dæmpningstiden.
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Næste møde.

Referat:

Det blev aftalt, at de kommende møder for de fleste deltagere mest hensigtsmæssigt afholdes:
Kl. 15.30 hos DONG Energy, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte
På baggrund af grundejerkontaktudvalgets foreslået mødeplan for 2008 foreslås arbejdsgruppens møder at afholdes:

1. møde: Torsdag den 13/3 (1. alternativ); 5/3 (2. alternativ) eller 11/3 (3. alternativ)
2. møde: Torsdag den 22/5
3. møde: Torsdag den 4/9
4. møde: Torsdag den 20/11

1) Godkendelse af mødereferat fra 27/11-07
2) Opfølgning og status over uafsluttede arbejder - ved DONG
3) Orientering om igangværende og kommende arbejder - ved DONG/kommunen
4) Opfølgning på retableringer af gravninger - ved DONG
5) Opfølgning på deltagernes arbejde for at promovere en renovering af vejbelysningen på de
private fællesveje.
6) Evt.
7) Godkendelse af forslaget til mødeplan i 2008
Indkomne punkter/ændringer til dagsorden bedes være kommunen i hænde senest en uge før
mødet afholdes.
Næste møde forventes afholdt i henhold til mødeplansforslaget. Alle bedes dog hurtigst muligt
bekræfte mødeforslaget til 1. møde i 2008.
Ref.: Lone Corydon
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