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Ny havledning sikrer badevandet i Gilleleje
Markante forbedringer af det lokale vandmiljø og badevand i topkvalitet bliver nogle af
konsekvenserne, når Gribvand Spildevand A/S i løbet af 2020 etablerer en ny udløbsledning til
Kattegat.
Gribvand Spildevand A/S er i fuld gang med at omstrukturere spildevandshåndteringen i Gribskov Kommune.
Gribvand vil i de kommende tre år nedlægge alle de mindre renseanlæg langs Nordkysten og samle
spildevandsbehandlingen på et nyt og topmoderne renseanlæg ved Gilleleje.
Det nye renseanlæg vil i fremtiden skulle håndtere en større spildevandsmængde, hvorved udledningen af
renset spildevand til Kattegat vil stige i forhold til den nuværende udledning via Søborg Kanal. Gribvand er
meget opmærksom på, at den gode badevandskvalitet øst og vest for Gilleleje Havn ikke må blive påvirket af
den øgede udledning, og derfor er det blevet besluttet at anlægge en havledning med udløb 400 meter ude i
Kattegat. Det vil forbedre badevandskvaliteten, til trods at der i fremtiden bliver udledt større mængder
spildevand.
”Jeg er stolt over, at vi med denne nye ledning sikrer, at Gilleleje som turist- og erhvervsby fortsat kan
udvikle sig på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag, selvom Gilleleje Renseanlæg udvides til at rense
spildevandet fra hele Nordkysten fra Dronningmølle til Tisvilde,” siger bestyrelsesformand Jannich Petersen.
En analyse har vist, at en ledning på 250 meter ville være tilstrækkeligt til at leve op til kravene om en
tilfredsstillende badevandskvalitet, men med anlæg af en ledning på 400 m har Gribvand altså ønsket at
indlægge en ekstra sikkerhed.
Hensyn til havn og badegæster
Jannich Petersen fremhæver, at det har været vigtigt at optimere projektet så meget som overhovedet muligt
for at tage hensyn til de lokale borgere.
”Vi ved, at vi opererer i et populært område, og at her er mange mennesker i sommermånederne, og det har
vi selvfølgelig taget højde for i vores planlægning,” siger han og forklarer, at der vil blive taget maksimalt
hensyn til Gillelejes vigtige funktion som sommerferieby, og at anlægsaktiviteterne er planlagt, så stranden vil
være fuldt tilgængelig for badegæsterne fra påske til efterår 2020.
Gribvand har også ønsket at forbedre forholdene i Gilleleje Havn, som det rensede spildevand fra Gilleleje
Renseanlæg i dag udledes til via Søborg Kanal. Når alle de mindre renseanlæg er tilsluttet det nye
renseanlæg, vil udledningen af renset spildevand til Søborg Kanal og dermed til havnen, blive reduceret med
33% i forhold til i dag. I perioder om sommeren med tørvejr, vil der slet ikke blive udledt renset spildevand til
Søborg Kanal, men kun gennem havledningen til Kattegat.
Havledning fuldender strategien
Havledningen er en central del af Gribvands strategi om at fremtidssikre kommunens spildevandsbehandling
ved at nedlægge de mindre renseanlæg og samle det hele ét sted.
”Vi har de seneste år brugt store ressourcer på at få fastlagt den mest optimale løsning for den fremtidige
spildevandsrensning. Det er med stor tilfredshed, at vi nu kan konstatere, at den løsning, der samlet set giver
den bedste rensning, mindste miljøbelastning og samtidig sikrer badevand og havn de bedst tænkelige
betingelser, nu er ved at blive realiseret,” siger Jannich Petersen.
Den nye ledning bygges i tre etaper: Første etape er Gilleleje Stationsvej og Alfavej, som anlægges frem mod
påskeferien 2020. Anden etape er fra rundkørslen ved jernbanen og langs Søborg Kanal til renseanlægget,
som bygges hen over sommeren 2020. Tredje etape er selve havledningen, der etableres i efteråret 2020.
Yderligere information om Gribvand A/S – kontakt venligst
Administrerende direktør Mette Therkildsen, T: 4840 4150, E: mt@gribvand.dk
Gribvand Spildevand A/S
Holtvej 18C
DK-3230 Græsted

Tlf.: +45 4840 4100
info@gribvand.dk
www.gribvand.dk

CVR-nr.: 32749054
Bank: 2230 8975668852
EAN nr. 5790001898922

Bestyrelsesformand Jannich Petersen

Gribvand Spildevand A/S
Holtvej 18C
DK-3230 Græsted

Tlf.: +45 4840 4100
info@gribvand.dk
www.gribvand.dk

CVR-nr.: 32749054
Bank: 2230 8975668852
EAN nr. 5790001898922

