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Indvielse af Gilleleje Renseanlæg – en investering i fremtiden
Den 16. juni indvier Gribvand Spildevand det ombyggede renseanlæg i Gilleleje. Ifølge bestyrelsesformand Jannich Petersen er det en stor dag for klimaet og gavner både børnene og de fremtidige
generationer, ligesom det giver renere vand i såvel Gilleleje havn som lystbådehavnen.
Når Gribvand Spildevand åbner dørene for det færdigbyggede renseanlæg i Gilleleje den 16. juni, er det en
stor dag for børnene og de fremtidige generationer, fortæller en glad og stolt bestyrelsesformand i Gribvand
Spildevand, Jannich Petersen.
»Lige fra projektets start har vi haft særligt fokus på at sikre, at vi får den mest bæredygtige rensning af
spildevand både klimamæssigt og økonomisk. Anlægget benytter den nyeste, mest klimavenlige teknologi, og
spildevandsrensningen er baseret på biologiske principper. Samtidig er havledningen med til at sikre badevandskvaliteten samt havmiljøet i havn og lystbådehavn, og således er anlægget til stor gavn for alle os i Gilleleje,
vores mange feriegæster og for fremtidens børn,« uddyber bestyrelsesformanden.
Tidligere skete udledningen af renset spildevand fra Gilleleje Renseanlæg til Søborg Kanal, der løber gennem
Gilleleje Havn og videre ud i Kattegat, men havledningen sikrer, at al spildevandet føres uden om havnen, og
dermed får vi et langt sundere havnemiljø.

Vigtig del af spildevandsstrategi

Det nye anlæg er helt centralt i Gribvand Spildevands centraliseringsstrategi. Når det nye renseanlæg er oppe på
sin fulde kapacitet, kan det håndtere 50.000 PE spildevand - mere end det dobbelte af det gamle anlæg. På sigt
vil det skulle håndtere al spildevandet på nordkysten fra Dronningmølle til Tisvilde.
Selskabet er allerede i gang med at nedlægge flere af de mindre rensningsanlæg, og senest i 2022 vil alle de
små og utidssvarende anlæg være nedlagt, og anlæggene i henholdsvis Gilleleje og Helsinge vil håndtere al
spildevand i kommunen.
»Det er en stor dag for Gribvand Spildevand, at vi nu har to topmoderne, klimavenlige og økonomisk
bæredygtige anlæg til at håndtere spildevandsrensningen i kommunen. Både anlægget i Helsinge og Gilleleje
sikrer en fremsynet spildevandsrensning, som vi kan være yderst stolte af,« siger Jannich Petersen, der forventer, at forbrugerne også vil få glæde af ombygningen rent økonomisk i form af billigere spildevandspriser.
»Det har været en kæmpe investering at etablere det nye anlæg i Gilleleje. Blot i 2020 har vi investeret 70 mio.
kr. ud af et anlægsbudget på 80 mio. på Gilleleje Renseanlæg, og vi er jo ikke færdige. Vi skal stadig investere
i lukning og ombygning af de mindre anlæg, men senest når det er klaret i 2022, mener jeg godt, at vi kan love
bedre priser på spildevandsrensning til forbrugerne,« siger Jannich Petersen.

Mange involverede i projektet

Ombygningen af Gilleleje Renseanlæg har været et projekt med mange samarbejdspartnere involveret.
Gribvand Spildevand A/S har haft COWI med som rådgiver. VAM er totalentreprenør på projektet med Rambøll
som rådgiver, og derudover har Intego stået for el og Aquagain for maskinelle installationer. Dertil har en række
lokale virksomheder været involveret bl.a. med udførelse af tømrerarbejde, ligesom Nordkysten har medvirket
til etablering af havledningen.
Det nye renseanlæg er projekteret i tæt samarbejde mellem VAM og Gribvands driftsmedarbejdere. Resultatet
er et topmoderne anlæg, hvor der er lagt stor vægt på drift og det gode arbejdsmiljø for Gribvands medarbejdere.
Det tætte samarbejde giver også et ejerskab for projektet, som kommer alle parter til gavn i test- og indkøringsperioden samt den fremtidige drift.
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