
Regler for modtagelse af spildevand og spildevandsslam på Helsinge Renseanlæg 
 
Gribvand Spildevand A/S modtager spildevand og spildevandsslam på modtagestationen på 
Helsinge Renseanlæg efter nedenstående regelsæt: 
 
Generelt 
 

Der må afleveres spildevand og spildevandsslam på 
modtagestationen på Helsinge Renseanlæg. 

 Kemikalierester, olie, benzin, fedt og andet affald må ikke 
afleveres på Helsinge Renseanlæg, men skal bortskaffes 
til godkendt modtager jf. Kommunens affaldsregulativer 

 Spildevand og spildevandsslam skal køres i godkendt 
køretøj til modtagestationen på Helsinge Renseanlæg - og 
må ikke aflæsses i brønde og ledninger på kloaknettet 

 Der må kun afleveres spildevand og spildevandsslam 
efter forudgående aftale med driftspersonalet på 
renseanlægget 

Åbningstider Personalet kan træffes inden for åbningstiden mandag til 
torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13 

 Såfremt man ønsker at aflevere spildevand og 
spildevandsslam uden for åbningstiden, skal man indgå 
særlig aftale med personalet 

Oplysninger Transportører, som kører med slam til Helsinge 
Renseanlæg, skal første gang de leverer til 
renseanlægget udfylde et registreringsskema som vist på 
følgende bilag 1. Registreringsskemaet indeholder 
oplysninger om transportørvirksomheden. 

 Transportører, som afleverer spildevand og 
spildevandsslam til Helsinge Renseanlæg har pligt til at 
give oplysninger om det spildevand og spildevandsslam, 
som afleverers. 

 Gribvand Spildvand A/S har udformet en blanket, hvor 
man skal udfylde oplysninger om spildevand og 
spildevandsslam, der stammer fra spildevandstanke. Den 
udfyldte blanket afleveres på Helsinge Renseanlæg ved 
aflæsning af slam. 
Flere blanketter fås ved henvendelse til personalet. 

 Såfremt spildevand eller spildevandsslam stammer fra 
andre steder end spildevandstanke (f.eks. fra 
virksomheder,  tømning af sandfang, brønde eller 
bassiner) skal personalet på renseanlægget kontaktes 
inden aflæsning 

Betaling Gribvand Spildevand A/S opkræver betaling for 
behandling af spildevand og spildevandsslam. Betalingen 
opkræves i.h.t. Kommunens takstblad, som kan ses på 
hjemmesiden www.gribskov.dk 

 Opkrævning af behandlingsbidrag for rensning af 
spildevand og spildevandsslam fra samletanke og 
bundfældningstanke inden for kommunen opkræves hos 
grundejer. Entreprenøren skal gøre ejeren opmærksom 
på, at Kommunen sender opkrævning for 
behandlingsbidrag. 

 Opkrævning af behandlingsbidrag for spildevand og slam 
fra virksomheder fra spildevandstanke i andre Kommuner 
opkræves hos tømningsentreprenøren. 

Kontrol Gribvand Spildevand A/S forbeholder sig ret til at 
kontrollerere de afleverede mængder ved udtagelse af 
stikprøver. Stikprøvekontrollen vil blive foretaget på ca. 
5% af transporterne udpeget efter et tilfældighedsprincip. 
Kontrollen sker ved at køretøjet vejes før og efter 
aflæsning. Gribvand Spildevand A/S betaler for udgiften 
til vejningen incl. en halv times kørsel. 

 


