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1. Indledning
Dette dokument er en tilladelse til at Gilleleje Renseanlæg kan lede renset spilde-
vand ud. Først står vilkårene for anlægget og for udledningen. Tilladelsen består
derudover af en beskrivelse af oplandet, recipienten og anlægget. Derefter er am-
tets vurdering af hvordan aktiviteten påvirker miljøet, og hvilke vilkår der er nød-
vendige for at sikre et tilstrækkeligt godt miljø. Det er Frederiksborg Amt, der er
tilsynsmyndighed.  

Tilladelsen omfatter miljømæssige forhold, som defineret i §28 i miljøbeskyt-
telsesloven1 og i spildevandssbekendtgørelsen2.

2. Tilladelse   
På det foreliggende grundlag meddeler Udvalget for Teknik & Miljø på vegne af
Frederiksborg Amtsråd tilladelse til Gilleleje Renseanlæg i medfør af miljøbeskyt-
telsesloven § 28. Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser.  

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

2.1 Vilkår

Generelt
1. Gilleleje Renseanlæg må modtage spildevand fra de oplande, der er nævnt

i afsnit 4.1.

2. På renseanlægget skal der være en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal
beskrive, hvad kommunen vil gøre for at sikre, at Søborg Kanal bliver
forurenet mindst muligt i det værst tænkelige tilfælde af et uheld eller en
driftsforstyrrelse på anlægget. Planen skal mindst svare på følgende
spørgsmål:

• Hvem er ansvarlig for håndtering af uheld, - både de akutte og de
ikke akutte?

• Hvilke handlemuligheder og kompetencer har medarbejderne?
• Hvordan håndteres de forskellige typer af uheld?
• Hvem tager sig af alarmering og underretning til 112, amtet og til

overordnede i egen forvaltning?
• Hvordan og hvem rapporterer uheldet?
• Hvordan håndteres information til offentligheden og pressen?

Planen skal være let tilgængelig. 

1Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse.

2 Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljø-
beskyttelsesloven kapitel 3 og 4,  nr. 501 af 21. juni 1999.
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Indretning og drift
3. Indløbs- og udløbsbygværker skal være udformet således, at der kan ud-

tages repræsentative prøver. 

Indløbsprøven og udløbsprøven skal tages efter ”Teknisk anvisning for
prøvetagning på kommunale renseanlæg i Frederiksborg Amt ”.

4. Der skal være et instrument, der måler den samlede mængde vand, der lø-
ber fra renseanlægget til Søborg Kanal. 

5. Kommunen skal opbevare alle olie- og kemikalieprodukter samt affald he-
raf på en sikker måde. Alle disse produkter skal opbevares under tag og
over tæt bund, uden afløb til kloak. Hvis det ikke er muligt skal de opbeva-
res på en måde, så det er muligt at samle et evt. udslip.

6. Kommunen skal dagligt se til flowmåler til ind- eller udløb

Kommunen skal vedligeholde og kalibrere instrumentet efter leverandø-
rens anvisning. Kalibreringen skal føres i journal.

7. Driftsforstyrrelser, der kan øge belastningen af Søborg Kanal skal oplyses
til amtet senest den efterfølgende hverdag. 

Ved en mere betydende driftsforstyrrelse skal kommunen gøre rede for år-
sagen til forstyrrelsen og hvad kommunen planlægger at gøre for at undgå
en gentagelse. Redegørelsen skal sendes til amtet senest en uge efter for-
styrrelsen.  

Udledningen
8. Kommunen skal overholde følgende grænser:

Parameter Grænse Kontrol
Total ammonium-N, mg/l 1 om sommeren 1)

3 om vinteren 2)
DS2399, tilstand

Total ammonium-N, mg/l 8 3) Maksimum
COD,                    mg O2/l 75 DS2399, transport
BI5,                       mg O2/l 8 DS2399, tilstand
Ilt,                                  % 60 Gennemsnit
Ilt,                                  % 50 Minimum
Suspenderet stof,       mg/l 10 DS2399, tilstand
Total kvælstof,          mg/l 8 DS2399, transport
Total fosfor,              mg/l 1,5 DS2399, transport
pH 6 – 9 Min. og maksimum

1: Kravet gælder i perioden 1. maj – 31. oktober. 
2: Kravet gælder i perioden 1. november – 30. april.
3: Gælder ikke hvis temperaturen i udløbet var under syv grader C i to
uger før prøven blev taget.
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Kontrolperioden er et år.

Egenkontrol og registrering
9. Kommunen skal udtage 12 prøver af udløbet. Prøverne skal udtages i hen-

hold til ”Teknisk anvisning for prøvetagning på kommunale renseanlæg i
Frederiksborg Amt 2000”. I anvisningen står bl.a., at prøverne skal udtages
som flowproportionale døgnprøver. Der står også, at prøven skal opbeva-
res på køl. Dog skal kommunen sikre, at prøven ikke fryser. 

Kommunen skal få prøverne analyseret akkrediteret for følgende stoffer:
ammonium + ammoniak, COD, BI5, suspenderet stof, total-P og total-N. 

I forbindelse med de 12 prøver skal kommunen tillige lade laboratoriet
måle følgende: Temperaturen i udledningen, temperaturen i Søborg Kanal
opstrøms udledningen, pH i udledningen, og ilt i udledningen. Kommunen
kan også selv måle disse fire parametre.

10. Kommunen skal lade laboratoriet jf. vilkår 8 levere alle analysedata til am-
tet på papir senest 14 dage efter hver prøvetagning. Tillige skal amtet have
alle data i STANDAT-format mindst en gang om måneden. Formen for dis-
se data skal aftales med Frederiksborg Amt.

11. Kommunen skal hvert år vælge hvilke døgn, den skal udtage prøver jf. vil-
kår 8. Døgnene skal være fordelt jævnt over hele året og på alle ugens
dage. Kommunen skal skrive dagene i en plan for det kommende år. Kom-
munen skal sende planen til amtet senest den 1. december. Planen skal
også oplyse hvilket laboratorium, der skal analysere prøverne.

Herefter kan kommunen kun ændre planen efter aftale med amtet.

12. Kommunen skal hvert år gøre op hvor meget grund- og drænvand, der er
sivet ind i kloakken og ledt til renseanlægget. Opgørelsen skal sendes til
amtet inden den 15. februar.

Kommunen skal regne mængden som beskrevet afsnit 6.3  

13. Kommunen skal dokumentere at belastningen af anlægget overholder kra-
vet i vilkår 1. Dokumentationen skal ske ved at kommunen tager tolv årli-
ge prøver af det vand, der er ledt til anlægget. Prøverne skal analyseres for
BI5, Total-P og Total-N.

Driftsjournal
14. Kommunen skal føre driftsjournal over følgende:  

På alle hverdage:
• Nedbørsmængden i mm
• Slamvolumen i luftningstank bestemmes med cylinderglas
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• Slamvolumen i udløbet fra efterklaringstank med spidsglas.
• Sigtedybde i efterklaringstank
En gang om ugen:
• Suspenderet stof i afløb
Hver anden uge:
• Døgnprøve af tilløb og bestemmelse af pH, COD, NH4, total kvælstof,

total fosfor og suspenderet stof.
• Døgnprøve af afløb og bestemmelse af pH, COD, NH4, total kvælstof,

total fosfor, suspenderet stof, ilt og temperatur.

Når anlægget er udvidet, skal kommunen også regne døgn- og ugemiddel-
værdier ud for driften. Derforuden skal kommunen samle minimumsvær-
dier og maksimumsværdier for hvert døgn og hver uge. Disse rapporter for
to år skal være tilgængelige for amtet ved tilsyn og mindst omfatte mæng-
den af vand ud af anlægget. 

Bedst tilgængelig teknik
15. Kommunen skal gøre rede for hvad den har gjort i det forgangne år, og

hvad den har plan om at gøre i det kommende år for at reducere mængden
af indsivet vand. Redegørelsen skal sendes til amtet hvert år inden den 15.
februar og første gang inden den 15. februar 2005.

3. Grundlag for tilladelse
Gilleleje Renseanlæg er de senere år blevet så højt belastet, at kommunen har vur-
deret, at det er nødvendigt at øge kapaciteten på anlægget fra 10.000 PE til 16.000
PE. Kommunen ønsker derfor at udvide renseanlægget. Udvidelsen sker dels ved
at bygge to nye bassiner og dels ved at ændre processen.
 

4. Beliggenhed og planforhold
Gilleleje Renseanlæg ligger i den sydlige ende af Gilleleje på Parkvej 99, matr. nr.
4hs og del af 4a, Gilleleje By, Gilleleje. Se bilag 1.

Vand, der er påvirket
Renseanlægget leder renset spildevand til Søborg Kanal lige opstrøms tilløbet af
Tinkerup Å. Efter tilløbet fra renseanlægget løber Søborg Kanal gennem Gilleleje
By, ud i havnebassinet og derefter ud i farvandet, hvor Kattegat møder Øresund-
stragten.

Søborg Kanal er i regionplanen målsat B3, Karpefiskevand. Amtet tilså kanalen i
2003. Da opfyldte den ikke sit mål. Der er tre af kommunens renseanlæg, der le-
der renset spildevand til Søborg Kanal. Det er Græsted, Smidstrup og Gilleleje
renseanlæg.

Havnebassinet i Gilleleje bliver i HURs udkast til regionplan 2005 generelt mål-
sat. Badevandet i et bælte på 100 meter fra kysterne er skærpet målsat. Det er
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Græsted-Gilleleje kommune, der kontrollerer kvaliteten af badevandet. Der er ca.
tre km fra renseanlægget til den nærmeste badestrand. Kvaliteten af badevandet
har de seneste år været i orden. Området 100 meter uden for kysten er generelt
målsat. I perioden 1995 – 1999 var de generelle mål opfyldt. 

Amtet vedtog i 1993 ”Vandområdeplan for Kattegat og Øresund med opland”.
Heri står, at amtet forventede, at renseanlæg og andre spildevandstekniske anlæg
vil belaste Øresundstragten via Søborg Kanal. Amtet har i ”Punktkilder 2002” reg-
net ud hvor meget Græsted-Gilleleje Kommune har belastet Søborg Kanal fra ren-
seanlæg, separat overfladevand og overløb fra fælles kloaker. I tabellen herunder
er de forventede og de beregnede værdier sammenlignet.   

Tabel 4.1 Forventet og beregnet belastning af Søborg Kanal.
Forventet i

vandområdeplan i 1993
Beregnet i 

punktkilderapport for
2002

Kvælstof,                 ton/år 21,8 16,4
Fosfor,                     ton/år 1,6 1,3
BI5,                          ton/år 11,5 10,0
    
Belastningen i 2002 var således i samme størrelsesorden som det, amtet forven-
tede i 1993.

Land, der er påvirket
Renseanlægget ligger omgivet af marker med landbrug mod vest og syd. Mod
nord og øst grænser renseanlægget op til en skole. I en afstand af ca. 170 meter
mod øst er et område med åben og lav boligbebyggelse. Miljøstyrelsen har fastsat
vejledende grænser for støj og lugt. Amtet fastsætter ikke grænser for renseanlæg-
get i denne udledningstilladelse, men hvis det bliver nødvendigt, vil vi fastsætte
følgende grænser:

Tabel 4.3 Vejledende grænser for støj

Område

Mandag – fredag
kl 07:00 – 18:00

Lørdag
kl. 07:00 – 14:00

Mandag – fredag
kl. 18:00 – 22:00

Lørdag
kl. 14:00 – 22:00
Søn- og helligdag
kl. 07:00 – 22:00

Alle dage
kl. 22:00 – 07:00

Åben og lav bolig-
bebyggelse

45 40 35

Sommerhuse og
offentlige områder

40 35 35

Det åbne land 50 45 40

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). For dag-
perioden skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum
på 8 timer. For aftenperioden skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest
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støjbelastede time. For natperioden skal grænserne overholdes indenfor den mest
støjbelastede halve time. I boligområder må spidsbelastningen om natten ikke
være mere end 15 dB(A) større end den nævnte grænse. Amtet vurderer, at der for
skolen gælder samme grænser som for sommerhuse og offentlige områder. Amtet
kan dog lempe grænsen for skolen om natten. I den periode er der jo normalt ikke
nogen på skolen.

Lugten fra renseanlægget skal i boligområder være mindre end 5 LE (LugtEnhe-
der) pr m3. Dette skal midles over et minut. 

4.1 Opland
Følgende oplande leder spildevand til renseanlægget:

Tabel 4.1 Oplande, der leder spildevand til renseanlægget
Opland System Reduceret areal,

ha
Forventet 
belastning, PE

A1 (Delvist s.hus) Fælles 23,51 338
A2 (Sommerhus) Fælles 13,09 132
A3* Fælles 6,87 80+80
A4* Fælles 2,41 48+48
A5 Fælles 29,93 440
A6 Fælles 15,19 304
A7B* Fælles  0,25 448+448
A8 Fælles 4,94 40
A9* (Industri) Fælles 3,08 2800+2800 
A10 Fælles 5,51 88
A11A* Fælles 3,99 100+100
A11B* Fælles 13,36 272+272
A12* Fælles 2,85 32+32
A13 Fælles 18,73 220
A14 Fælles 15,59 320
A15 Fælles 19,28 272
A16A Separat 32
A16B Separat 128
A17.1 Separat 156
A17.2 Separat 156
A18A (Industri) Separat 40
A18B* (Industri) Separat 120+120
A19 Fælles 1,98 32
A20 (Sommerhus) Separat 12
A21 (Sommerhus) Separat 8
A22 Separat 140
A23A.1* Separat 158+96
A23A.2* Separat 158+96
A23B2.1 Separat 86
A23B2.2 Separat 86
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A24 Separat 88
A25 Separat 96
A26 (Sommerhus) Separat 180
A27 (Sommerhus) Separat 134
A28 (Sommerhus) Separat 808
A29.SP Separat 284
A29.R Separat 284
A30* Separat 316+0
A31* Separat 264+10
A32A Separat 28
A32B Separat 100
A33A.SP Separat 70
A33A.R Separat 70
A33B Separat 33
A34 (Sommerhus) Separat 160
A35 (Delvist s.hus) Separat 40
A36 (Delvist s.hus) Separat 92
J1 Fælles 15,16 132
J2 Separat 15
J3 Separat 12
K1 Separat 36
L1 Separat 56

I alt 196 ha fælles I alt 14.546 PE
Oplysningerne stammer fra Græsted-Gilleleje Kommunes spildevandsplan 2001 –
2007. * betyder at en del af de oplyste PE er planlagte.

I oplandet er en virksomhed, Fiskernes Filetfabrik A/S, der behandler fisk. Virk-
somheden er ikke i drift hele året, men arbejder kun om vinteren. Virksomheden
har eget renseanlæg, men leder alligevel spildevand til Gilleleje Renseanlæg med
relativt højt indhold af organiske stoffer.

I oplandet er også sommerhuse. Ca. 1.700 PE stammer fra sommerhuse, der ikke
leverer spildevand hele året.  

Kommunen mener, at de forventede PE i spildevandsplanen ikke er rigtige.

5. Miljøteknisk beskrivelse

5.1 Processer
Græsted-Gilleleje Kommune ønsker at udvide renseanlæggets kapacitet. Følgende
beskrivelse gælder efter udvidelsen. Se bilag 1 og 2 for oversigtsplan og flowdia-
gram.
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Indløbspumper
Indløbet består af to pumpebrønde. Pumperne styres af en flowmåler. Ved for høj
vandmængde stuves vandet op i bassiner i oplandet. Disse bassiner i oplandet kan
løbe over.

Rist
Spildevandet ledes gennem en flowmåler og en rist. Risten renses automatisk, og
ristegodset vaskes, presses og samles i containere. Kommunen oplyser, at der er
lugtgener i ristebygningen. Renset spildevand fra Fiskernes Filetfabrik A/S ledes
til renseanlægget gennem egen flowmåler og efter risten.

Efter risten er placeret en automatisk prøvetager, der kan tage tidsproportionale
prøver. 

Sand- og fedtfang
Sand- og fedtfanget er beluftet. Kommunen vurderer, at det er for lille, men da det
er nyt, ønsker kommunen fortsat at bruge sand- og fedtfanget. Sandet vaskes og
samles i ristebygningen. Fra sand- og fedtfang ledes vandet til mellempumpesta-
tion og selektor. 

Selektor
Til den biologiske fældning af fosfor bruges selektortanken, hvor slam fra efter-
klaring blandes med det rå spildevand. I første kammer iltes blandingen for at de-
nitrificere slammet. I andet kammer er der intet ilt. I selektortanken får slammet
en lidt højere alder, hvilket øger den biologiske fældning af fosfor. Desuden om-
sættes de tungere omsættelige organiske stoffer til lettere omsættelige stoffer. De
kan derfor fungere som kulstofkilde. Kommunen vurderer, at selektoren er for lil-
le. På den anden side ønsker kommunen ikke at holde spildevand fra Fiskenes
Filetfabrik A/S anaerobt for længe, da det kan lugte.  

Vand og slam fra selektoren pumpes til de to denitrifikationstanke med et fast for-
hold med 50% til hver af de to denitrifikationstanke.

Der kan tilsættes kemikalie i selektoren for at fælde fosfor.

Denitrifikation
I denitrifikationstankene blandes det indkomne spildevand med recirkuleret vand
fra nitrifikationstankene. Det friske spildevand indeholder det kulstof, som pro-
cessen har brug for. Mikroorganismerne omdanner nitrat til frit kvælstof. Der rø-
res i tankene.

Nitrifikation
I de to nitrifikationstanke luftes spildevandet ved hjælp af en kompressor og diffu-
sorer. Ammonium omdannes til nitrat, og organisk stof reduceres til CO2. To kon-
tinuerte instrumenter måler koncentrationen af hhv. ilt og nitrat. Resultatet regule-
rer hvor meget vand, der skal pumpes tilbage til denitrifikationstanken og hvor
længe, der skal luftes. Der røres i tanken. Der er overløb til efterklaringstanke.

Miljøafdelingen
Hillerød den 25. maj 2004
J.nr. 8-73-21-213-1-02

 
  

11



Ved udløbet af nitrifikationstankene tilsættes kemikalie til fældning af fosfor. Et
instrument måler kontinuert koncentrationen af fosfor i udløbet af renseanlægget.
Resultatet herfra og mængden af spildevand regulerer mængden af kemikalie.

Efterklaring
Vand fra nitrifikationstanken løber ind i centrum af efterklaringstanken. Hastighe-
den på vandet er lav i tankens periferi, hvor der er overløb til lagunerne. 

Slammet falder til bunds og skrabes automatisk ind til midten af tanken. Herfra
pumpes slammet dels tilbage til selektor og dels til slamtank. Efter afvanding i
slamtanken køres slammet til Højelt, hvor det tørres i kommunens centrifuge. 

En arm skraber automatisk flydeslam via en tragt til fedtbrønd. Fedtbrønden tøm-
mes med slamsuger.

Laguner
Det klarede vand fra de to efterklaringstanke samles i en brønd, hvorfra det pum-
pes til to seriekoblede laguner. Det er muligt at lede vandet uden om lagunerne og
direkte til iltningsbrønden.

Iltning
Vandet ledes til sidst til en brønd, hvor det iltes ved hjælp af en kompressor og dif-
fusorer.

Efter iltningsbrønden er en prøvetager, der kan tage flowproportionale prøver. Ef-
ter iltningsbrønden er også en elektromagnetisk flowmåler.

Styring, regulering og overvågning
Alle motorer er styret og reguleret automatisk ud fra signaler fra fx ilt-, flow- og
niveaumålere. Personalet kan ændre set-punkterne. En computer holder hele tiden
øje med driften, og gemmer løbende disse data. Det er således muligt at se de ak-
tuelle driftsværdier og historiske værdier for fx flow, temperatur, iltindhold og ni-
trat.

Sker der en fejl på en komponent, får den vagthavende en alarm på mobiltelefon.

Egenkontrol
Anlægget tilses på alle hverdage. Kommunen kontrollerer anlægget sådan:

På alle hverdage:
• Nedbørsmængden i mm
• Slamvolumen i luftningstank bestemmes med cylinderglas
• Slamvolumen i udløbet fra efterklaringstank med spidsglas.
• Sigtedybde i efterklaringstank

En gang om ugen:
• Tørstof i afløb
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Hver anden uge:
• Døgnprøve af tilløb og bestemmelse af pH, COD, NH4, total kvælstof,

total fosfor og suspenderet stof.
• Døgnprøve af afløb og bestemmelse af pH, COD, NH4, total kvælstof,

total fosfor, suspenderet stof, ilt og temperatur.

Ved regn
Ved store mængder vand stuves spildevand op i bassiner i oplandet, og ved meget
store mængder vand løber bassinerne over. Renseanlægget kan alene håndtere sto-
re mængder vand til anlægget, ved at lede det hurtigere gennem anlægget.

Ved et havari på renseanlægget fx sandfanget, kan anlægget lede urenset spilde-
vand til afløbslagunen. Dette varer kun kort tid, idet et havari på renseanlægget
automatisk vil stoppe pumpestationen ved et overløbsbassin i oplandet. 

Syd for renseanlægget er et bassin til separat overfladevand.

Beredskabsplan
Kommunen har en beredskabsplan for renseanlæggene og pumpestationerne gene-
relt. I planen står, at hvis der kommer en alarm, skal den vagthavende udbedre
skaden. På renseanlægget findes strømper og granulat til at samle mindre mæng-
der olie op.

Ved udslip af olie eller kemikalie i oplandet vil kommunen stoppe den nærmeste
pumpestation, således at forureningen ikke løber til renseanlægget. Forureningen
ledes til vandløb eller jorden.   

5.2 Forurening via vand
Af amtets kontrol med Gilleleje Renseanlæg ses følgende udledninger:
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Tabel 5.1 Forurening fra anlægget
Parameter Enhed 2000 2001 2002 2003
NH3+NH4-N
sommer

mg/l 1,0 4,7 0,7 1,0

NH3+NH4-N
hele året

mg/l 1,0 4,1 1,1 1,0

COD mg/l 36 31 36 32
BI5 mg/l 1,9 2,5 2,1 2,4
BI5 kg/år 710 1.600 2.000 1.700
Temperatur,
max.sommer

oC 17 20 17 19

Temperatur,
max. vinter

oC 11 11 10 5

SS mg/l 3,8 3,5 3,4 5,0
Total P mg/l 0,6 0,8 0,5 0,9
Total N mg/l 5,8 9,1 8,3 12,9
pH, min-
max

7,4 – 8,2 7,4 – 8,1 7,6 – 8,4 7,4 – 8,3

Vand m3/døgn 2.500 1.900 2.700 2.000

5.3 Forurening via affald
Kommunen afleverer ca. 15 – 20 ton ristestof årligt til kontrolleret depot, og 40 –
45 ton sand fra sandfang.

Slam fra centrifugen afleveres for tiden til Vestforbrændingen.
 

6. Miljøteknisk vurdering
6.1 Generelt
Amtet regulerer Gilleleje Renseanlæg efter følgende:

• Fiskevandsdirektiv3. Heri er fastsat grænser for kvaliteten af vandet i vand-
løb for visse stoffer og stofgrupper.

• Miljøbeskyttelsesloven §28. Herunder bekendtgørelse om spildevandstil-
ladelser2. Heri er der i § 19 fastsat grænseværdier for udledning af visse
stoffer.

• Vejledning i recipientkvalitetsplanlægning. Vejledning nr. 1 fra 1983 fra
Miljøstyrelsen. Heri er fastsat vejledende grænser for kvaliteten af vandet i
vandløb i henhold til fiskevandsdirektivet. 

• Græsted-Gilleleje Kommunes spildevandsplan. Den er vedtaget med hjem-
mel i ovennævnte bekendtgørelse. I spildevandsplanen beslutter kommu-
nen fra hvilke områder, der skal ledes spildevand til renseanlægget.

3 Rådets direktiv af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbed-
ring for at være egnet til, at fisk kan leve deri.
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• Frederiksborg Amts Vandområdeplan for Kattegat og Øresund med opland
fra 1993.

6.2 Krav til udledningen
De grænseværdier, der er fastsat i fiskevandsdirektiv, vejledning og bekendtgø-
relse er således:

Tabel 6.1 Generelle grænseværdier
Grænse Bemærk

Ammoniak,        mg/l 0,025 Påbud, fiskevandsdirektiv
Ammoniak,        mg/l 0,005 Vejledende, fiskevandsdirektiv
Total ammonium 1),
mg/l

1 Påbud, fiskevandsdirektiv

Total ammonium 1),
mg/l

0,2 Vejledende fiskevandsdirektiv 

COD,            mg O2/l 75 Bekendtgørelse
BI5,               mg O2/l 15 Bekendtgørelse
BI5,               mg O2/l 6 Fiskevandsdirektiv
Kvælstof,           mg/l 8 Bekendtgørelse
Fosfor,                mg/l 1,5 Bekendtgørelse
Ilt,                      mg/l � 8 i 50% af tiden

� 5 i 100% af tiden
Fiskevandsdirektiv

Temperaturforskel oC 3 om sommeren
1,5 om vinteren

Vejledning

Temperatur,           oC 25 om sommeren
10 om vinteren

Vejledning

Suspenderet stof,
mg/l

25 Vejledning

pH 6 – 9 Vejledning
1) Bemærk, at ammonium er opgivet som ammonium og ikke som ammonium-N.
1 mg ammonium svarer til 0,8 mg ammonium-N. 0,2 mg ammonium svarer til
0,16 mg ammonium-N.

Ammoniak og ammonium
Ammoniak er giftigt for fisk, så indholdet i vandløbet bør være så lav som mulig.
Der er en sammenhæng mellem vandets temperatur, pH, indhold af ammonium og
indhold af ammoniak. pH i åen kan ændre sig så meget, at ligevægten mellem am-
monium og ammoniak forskydes i forhold til ligevægten, i spildevandet da det
blev ledt ud fra renseanlægget. Det sker dog kun om sommeren pga. fotosyntesen
i vandplanterne. Amtet vurderer derfor, at der ikke er grund til at stille krav til
koncentrationen af ammoniak alene.

I fiskevandsdirektivet er fastsat en grænse på 1 mg ammonium og ammoniak pr.
liter. Denne grænse har kommunen næsten overholdt som gennemsnit de seneste
år, bort set fra i 2001, hvor der i august var en meget stor udledning af ammoni-
um. Da der ikke nitrificeres ved lave temperaturer, udleder renseanlæg normalt
betydelig mindre ammonium + ammoniak om sommeren end om vinteren. Denne
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tendens har Gilleleje renseanlæg ikke fulgt de seneste år. Amtet forventer, at an-
lægget vil komme til at nitrificere betydelig bedre om sommeren når anlægget er
bygget ud. Amtet vurderer derfor, at kommunen kan overholde fiskevandsdirekti-
vets grænse om sommeren. For vinterperioden vil den tidligere grænse på 3 mg/l
være passende, da pH ikke svinger. 

Ammonium + ammoniak skader akut. Kommunen skal derfor vise at de overhol-
der grænsen ved hjælp af DS2399, tilstandskontrol. Da denne beregning giver mu-
lighed for udsving, stiller amtet desuden en grænse på 8 mg/l, som ikke må over-
skrides. Amtet stiller vilkår herom.

Iltforbrug 
Amtet har ingen bemærkninger til kravet for COD, idet det er fastsat i bekendtgø-
relsen. Kravet skal kontrolleres som transportkontrol efter DS2399 jf. bekendtgø-
relsen.

Der kan kun være et varieret liv i Søborg Kanal hvis der er ilt nok, og hvis ilten
ikke bliver brugt for hurtigt. Amtet fastholder dog grænsen fra tilladelsen af 2001. 

Kravet om BI5 skal kontrolleres som tilstandskontrol efter DS2399, da de iltfor-
brugende stoffer gør en akut skade. Amtet stiller vilkår herom.

Ilt
Der kan kun være et varieret liv i Søborg Kanal, hvis indholdet af ilt er stort nok.
Når renseanlægget leder stoffer ud, som medfører et forbrug af ilt, er det særlig
vigtigt, at det vand, som udledes, indeholder ilt nok. Fiskevandsdirektivet stiller
en grænse på minimum 5 mg/l og på minimum 8 mg/l i 50% af tiden. I regionplan
2001 sætter HUR et højere mål for hvor meget ilt vandløbene skal indeholde om
vinteren end om sommeren.

Amtet fastholder dog kravet fra tilladelsen af 2001. 

Kommunen skal bevise, at disse grænser er overholdt ved at tage stikprøver. Am-
tet stiller vilkår herom. 

Temperatur
Hvis anlægget udleder vand, der er for varmt, forstyrrer det livet i vandløbet. Især
om vinteren vil fisks formering mislykkes, hvis temperaturen stiger mere end 1,5
oC.

Kommunen overholder grænsen på en maksimal temperatur på 25oC med god
margen. Amtet vurderer derfor, at der ikke er behov for denne grænse. Rensean-
lægget har dog udledt vand, der er varmere end 10oC om vinteren. Det er ikke tek-
nisk muligt for kommunen at køle vandet ned på anlægget. Amtet vurderer derfor,
at det ikke er rimeligt at stille dette krav. På den anden side vurderer amtet, at det
er vigtigt, at anlægget overholder grænsen af hensyn til livet i vandløbet. 
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Kommunen har ikke tidligere målt forskel i temperatur på det udledte vand og
vandet i Søborg Kanal. Amtet bør ikke stille et krav, som kommunen ikke kan
overholde, uden at give en frist. 

Amtet stiller derfor ingen grænser for temperatur, men stiller alene krav om at
kommunen skal måle både temperatur og temperaturforskel. 

Suspenderet stof
Det suspenderede stof består hovedsageligt af slam eller mikroorganismer. Når
disse slippes ud i vandløbet, vil de dels fortsætte med at rense spildevandet ved at
omsætte kulstof og kvælstof, og de vil dels dø. Begge processer bruger ilt og
skader derfor vandløbet. Iltforbruget er dog begrænset, jf. ovenstående. Det sus-
penderede stof kan desuden falde til bunds og lægge sig på bundens sten og grus.
Dette skader livet for fiskeæg og smådyr i bunden.

Fiskevandsdirektivets grænse på 25 mg/liter er en betydelig lempelse i forhold
kravet i tilladelsen fra 2001. Renseanlægget har overholdt denne grænse de sidste
år med god margen. Amtet fastholder derfor grænsen på 10 mg/l.

Suspenderet stof skader hovedsageligt på grund af den samlede udledning. Amtet
stiller derfor vilkår om, at kravet er overholdt efter DS2399 tilstansdkontrol.

Total kvælstof
Amtet har ingen bemærkninger til kravet for total kvælstof, idet det er fastsat i be-
kendtgørelsen. Kravet skal kontrolleres som transportkontrol efter DS2399 jf. be-
kendtgørelsen.

Total fosfor
Amtet har ingen bemærkninger til kravet for total fosfor, idet det er fastsat i be-
kendtgørelsen. Kravet skal kontrolleres som transportkontrol efter DS2399 jf. be-
kendtgørelsen.

pH
Større ændringer af pH medfører, at visse stoffers giftige virkning for fisk ændres
mærkbart. Fx kobber, klor og ammonium.

Renseanlægget modtager spildevand fra industri. Der er derfor risiko for at vandet
kan have en ekstrem pH. Amtet fastholder derfor Miljøstyrelsens vejledende
grænse.

Kravet er absolutte værdier, der ikke må hhv. under- og overskrides. Kravet skal
kontrolleres som stikprøver. Amtet stiller vilkår herom.

Vandmængde
Jo mere vand, der siver ind i kloakken og fortynder spildevandet, jo større bliver
belastningen af Søborg Kanal, når anlægget renser ned til samme koncentrationer.
Det er derfor bedst tilgængelig teknik, at reducere mængden af uvedkommende
vand. Det er dog ikke muligt at stille et operationelt vilkår om hvor meget uved-
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kommende vand, kommunen må lede til renseanlægget. Kommunen skal derimod
gøre rede for hvad den har gjort i det forgangne år, og hvad den har plan om at
gøre i det kommende år for at reducere mængden af indsivet vand. Redegørelsen
skal sendes til amtet en gang om året. Amtet stiller vilkår herom.

Kommunen kan regulere hvor meget vand, der ledes til renseanlægget ved at tæt-
ne kloakken og ved at kloakere for overfladevand separat. Disse to aktiviteter stil-
ler amtet ikke vilkår om. Kommunen kan ikke på anden måde regulere hvor meget
vand, der ledes til renseanlægget. Det afhænger af hvor meget vand borgerne
bruger og hvor meget det regner. Amtet vurderer derfor, at det ikke er rimeligt at
stille en grænse for mængden af vand. Dog vurderer amtet, at mængden er væ-
sentlig i forhold til belastningen af Søborg Kanal. Amtet vil derfor kræve, at kom-
munen måler hvor meget vand, anlægget leder ud. På baggrund af resultaterne,
kan amtet senere afgøre, at der er behov for at begrænse mængden. Amtet stiller
vilkår herom.

Grænseværdier
På den baggrund vurderer amtet, at vi kan stille følgende grænser:

Tabel 6.2 Grænseværdier
Parameter Grænse Kontrol
Total ammonium-N, mg/l 1 om sommeren 1)

3 om vinteren 2)
DS2399, tilstand

Total ammonium-N, mg/l 8 3) Maksimum
COD,                    mg O2/l 75 DS2399, transport
BI5,                       mg O2/l 8 DS2399, tilstand
Ilt,                                  % 60 Gennemsnit
Ilt,                                  % 50 Minimum
Suspenderet stof,       mg/l 10 DS2399, tilstand
Total kvælstof,          mg/l 8 DS2399, transport
Total fosfor,              mg/l 1,5 DS2399, transport
pH 6 – 9 Min.- og maksimum
1: Kravet gælder i perioden 1. maj – 31. oktober. 
2: Kravet gælder i perioden 1. november – 30. april.
3: Gælder ikke hvis temperaturen i udløbet var under syv grader C i to uger før
prøven.

6.3 Øvrige forhold
Belastning
Anlægget er dimensioneret til at rense spildevand med en given sammensætning
af næringsstoffer. Amtet skal i henhold til bekendtgørelsen godkende anlægget
med en given kapacitet. Amtet skal så revidere tilladelsen, hvis spildevandets
mængde eller sammensætning ændres væsentligt. Amtet stiller derfor vilkår om, at
renseanlægget kun må modtage spildevand fra de oplande, der er i spildevandspla-
nen af 2001. 
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Kommunen skal bevise, at den overholder vilkåret. Kommunen skal derfor
indrette et sted til at tage prøver af vandet, der løber til renseanlægget. Prøven skal
tages før første rensetrin, som er risten, og uden interne strømme. Amtet vil derfor
stille et vilkår om, at kommunen skal tage tolv prøver årligt. Dokumentationen
skal ske ved at kommunen måler koncentrationerne i det vand, der løber til rense-
anlægget samt mængden. Der skal måles for  BI5, Total-P og Total-N. 

Beredskabsplan
For at sikre at Søborg Kanal, havnebassinet i Gilleleje og havet bliver forurenet
mindst muligt på grund af et uheld eller en driftsforstyrrelse på renseanlægget,
skal kommunen skrive en plan for beredskab. Planen skal beskrive hvad kommu-
nen vil gøre for at sikre at Søborg Kanal bliver forurenet mindst muligt i det værst
tænkelige tilfælde af et uheld eller en driftsforstyrrelse på anlægget. Denne plan
skal være let tilgængelig på anlægget. Beredskabsplanen skal som minimum svare
på følgende spørgsmål:

• Hvem er ansvarlig for håndtering af uheld, - både de akutte og de
ikke akutte?

• Hvilke handlemuligheder og kompetencer har medarbejderne?
• Hvordan håndteres de forskellige typer af uheld?
• Hvem tager sig af alarmering og underretning til 112, amtet og til

overordnede i egen forvaltning?
• Hvordan og hvem rapporterer uheldet?
• Hvordan håndteres information til offentligheden og pressen?

Herunder skal kommunen skrive hvor lang tid den planlægger, der maksimalt går
før den kan afhjælpe et havari. 

Amtet stiller vilkår herom.

Slam
Hvis kommunen skaffer slam bort til landbrug, havebrug eller skovbrug er den
omfattet af slambekendtgørelsen4. Da kommunen for tiden skaffer slam bort til I/S
Vestforbrændingen, stiller amtet ikke vilkår om bortskaffelse eller opbevaring af
slam.

Opbevaring af olie- og kemikalier
Ved enhver opbevaring og håndtering af kemikalier er der risiko for at spild og
dryp kan forurene jorden eller vandet i renseanlægget. Kommunen skal derfor op-
bevare alle olie- og kemikalieprodukter samt affald heraf på en sikker måde. Alle
disse produkter skal opbevares indendørs i rum med tæt bund og uden afløb til
kloak. Hvis det ikke er muligt skal de opbevares på en måde, så det er muligt at
samle et evt. udslip. Amtet stiller vilkår herom.

Driftsjournal

4 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om anvendelse af affaldeprodukter til jordbrugsfor-
mål, nr. 49 af 20. januar 2000.
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For at kunne følge med i en eventuel udvikling af processer, belastning og udled-
ning skal kommunen holde øje med relevante driftsparametre. For at kommunen
kan bevise, at den holder øje, skal den føre driftsjournal, evt. elektronisk. Kom-
munen skal derfor regne døgn- og ugemiddelværdier ud for driften. Derforuden
skal kommunen samle minimumsværdier og maksimumsværdier for hvert døgn
og hver uge. Disse rapporter for to år skal være tilgængelige for amtet ved tilsyn.  

Amtet vurderer, at det er godt, at kommunen dagligt holder øje med tilstanden på
anlægget. For at holde dette fast, stiller amtet vilkår om, at kommunen mindst skal
føre den journal, der er nævnt i afsnit 5.1 

Egenkontrol
Græsted-Gilleleje Kommune skal bevise, at den overholder amtets krav til det ud-
ledte vands kvalitet. I spildevandsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen besluttet, at
kommunen skal udtage 12 prøver om året. Prøverne skal udtages som flowpropor-
tionale døgnprøver efter Frederiksborg Amts retningslinjer. Prøverne skal analyse-
res akkrediteret og efter danske eller internationale standarder. Kommunen skal
hvert år sende en plan for hvornår den vil tage prøverne, samt hvem der skal
analysere dem. Amtet stiller vilkår herom.

Kommunen skal regne ud hvor meget fosfor og kvælstof den har ledt ud fra
Gilleleje Renseanlæg. Dette skal den gøre ud fra sammenhørende værdier af den
udledte mængde vand og de udledte koncentrationer. Det er derfor vigtigt, at det
instrument, der måler den udledte mængde vand, måler korrekt. Amtet stiller der-
for  krav til kommunen om at kontrollere flow-måleren mindst en gang om året.

NOVANA
I forbindelse med den nationale overvågning af vandmiljøet (NOVANA) gør am-
tet hvert år op, hvor meget vandmiljøet i amtet er blevet belastet. Herunder gør vi
op hvor meget overfladevand, der er ledt til vandløbene. Kommunen skal derfor
gøre op hvor meget uvedkommende vand i form af indsivet grund- og drænvand,
der er ledt til renseanlægget. 

Kommunen skal regne mængden ud sådan: 

Laveste grundtilløb
• Tag en oversigt over de daglige målinger af nedbør og tilstrømning til ren-

seanlægget for hele året
• Find den længste sammenhængende periode med tørvejr
• Inden for den periode vælger du det døgn, hvor tilstrømningen til rensean-

lægget er mindst
• Størrelsen af dette tilløb er defineret som grundtilløbet målt i m3/døgn

Gennemsnitligt tilløb ved tørvejr
• Tag en oversigt over de daglige målinger af nedbør og tilstrømning til ren-

seanlægget for hele året
• Find samtlige dage med tørvejr 
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• Beregn det gennemsnitlige tilløb til renseanlægget på tørvejrsdagene i
m3/døgn

Er det gennemsnitlige tilløb ved tørvejr større end grundtilløbet er der tale om ind-
sivning. Er det modsatte tilfældet, er det udsivning.

Eksempel
Gennemsnitligt tilløb ved tørvejr: 780 m3 pr. døgn
Grundtilløb : 720 m3 pr. døgn
Difference:   50 m3 pr. døgn sivet ind
På årsbasis bliver det altså 50 m3/døgn x 365 døgn/år = 18.250 m3/år.

For at dette kan lade sig gøre, skal kommunen dagligt føre i journal om det har
regnet eller ej. Amtet stiller vilkår herom.

Malene Kamstrup
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