Bæredygtig rensning
af spildevand
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I Gribvand Spildevand arbejder
vi for at gavne både mennesker
og miljø i Gribskov Kommune.
Gribvand Spildevand er en selvstændig forsyningsenhed
ejet af Gribskov Kommune. Koncernen har 21 medarbejdere og består af driftsselskabet Gribvand Spildevand
A/S under holdingselskabet Gribvand A/S.
Gribvand Spildevand servicerer i dag 28.553 ejendomme
i Gribskov Kommune, hvoraf 15.484 er sommerhuse. Da vi
både servicerer i områder med fælleskloakering, separatkloakering og områder helt uden kloakering, er Gribvand Spildevand rustet til at håndtere mange forskellige
typer opgaver.
Gribvand Spildevand har i dag otte renseanlæg, men vi
er i fuld gang med en større omstrukturering, som betyder, at al spildevandet i kommunen i fremtiden bliver
renset på to topmoderne renseanlæg. Derudover har
vi 676 km kloakledning og ca. 324 pumpestationer samt
972 huspumper, som alle drives, vedligeholdes og renoveres af Gribvand Spildevand. Vi arbejder løbende for at
udbygge kloaknettet i forbindelse med nye kloakeringer,
byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og
stigende miljømæssige krav. Desuden driver vi en tømningsordning for bundfældnings- og samletanke.
Hos Gribvand Spildevand er omstilling og forandring
grundvilkår, men vi taber aldrig fokus fra det, som betyder mest for os: borgerne i Gribskov Kommune og vores
medarbejdere.
For os er borgeren altid i centrum, og vi udvikler løbende
vores strukturer og rutiner for at imødekomme borgernes
behov.
Uden vores dygtige og dedikerede medarbejdere ville
vi ikke kunne tilbyde den service, vi ønsker. Derfor har vi
konstant for øje, at vores medarbejdere er vores vigtigste
ressource. Vi gør vores ypperste for at være en attraktiv
arbejdsplads med rum og opbakning til, at vores medarbejdere kan udfordres og udvikle sig – både personligt
og professionelt.

God læselyst!
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Vores værdier
Hos Gribvand Spildevand mener
vi, at det er vigtigt at drive en
sund forretning på en ansvarlig
måde til gavn for både mennesker og miljø. Vores arbejde er
et betydningsfuldt bidrag til det
gode liv i Gribskov Kommune, og
vi sætter en ære i at være tro
mod vores værdisæt:
Ő Åbenhed
Ő Tillid
Ő Respekt
Ő Deltagelse
Ő Fleksibilitet
Ő Ansvar

Ansvarligt, troværdigt og tillidsfuldt samarbejde
+45 48 30 00 65
post@nordkysten.dk
www.nordkysten.dk

Nordkysten har eksisteret i mere end 60 år og har solid erfaring, omfattende
kompetencer og en betydelig maskinpark til at løse opgaver indenfor
spildevandsanlæg, vandforsyning, kloakker, klimatilpasning, anlægsprojekter,
infrastruktur, veje og signalanlæg, elforsyning og fjernvarme.
Desuden mestrer vi alle discipliner inden for NO DIG-løsninger.
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Se en kort film fra
Gilleleje Renseanlæg

Sådan renser vi vandet
I Gribskov Kommune er det de ca. 867 km kloakledning og 324 pumpestationer, der sørger for at lede
spildevandet til renseanlæggene, hvor en gennemgribende rensning og filtrering af spildevandet betyder, at det bliver så rent, at det kan ledes tilbage til
naturen.

Verdensberømt slammineralisering i Helsinge
I Helsinge er spildevandsrensningen delt i to anlæg.
Det betyder, at vi kan være helt sikre på, at der altid
er mindst ét anlæg, der kan køre, selv om der skulle
opstå driftsstop eller forurening. Anlægget kan håndtere spildevand fra 27.000 borgere, og alt det rensede spildevand udledes til Ammendrup Å. Før det når
så langt, skal spildevandet igennem et verdenskendt
slammineraliseringsanlæg. På Helsinge Renseanlæg
er der tilknyttet et slammineraliseringsanlæg, hvor
restaffaldet genanvendes af lokale landmænd, der
spreder det som gødning på deres marker.

Dybt under jorden gemmer der sig en prisvinder
I 2012 fik Gribvand Spildevand årets skandinaviske

NoDig-pris for bedste miljøprojekt. Prisen blev givet
for arbejdet med en klimasikringstunnel, som forbinder den centrale del af Helsinge by med renseanlægget.
Den 1.100 meter lange vandmotorvej ligger 18 meter
under jorden. Med en diameter på 2,5 meter svarer
det til, at en lille bil kan køre igennem tunnellen. Med
andre ord: her er plads til rigtig meget spildevand!

Fremtidssikret spildevandsrensning i Gilleleje
I juni 2021 kunne vi invitere til åbning af det nye
topmoderne renseanlæg i Gilleleje, som sikrer, at
vores spildevandsrensning er både klimamæssigt og
økonomisk bæredygtig – og rustet til fremtiden. Her
bliver spildevandet således udelukkende renset via
biologiske metoder. Anlægget afløser en række mindre spildevandsanlæg og dækker hele nordkysten –
fra Dronningmølle til Tisvilde. Det kan således håndtere al spildevand fra op mod 50.000 borgere – såvel
vinter som sommer, når der er gang i sommerhusene,
lokalhandlen og campingpladserne langs kysten.
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For at kunne håndtere den store mængde rensede spildevand er der anlagt en ny havledning vest
for Gilleleje Havn. Havledningen, der kan pumpe
100 liter vand per sekund, leder det rensede spildevand 400 meter ud i havet og er dermed med til at
sikre badevandskvaliteten samt havmiljøet i havn
og lystbådehavn – til stor gevinst for fremtidige
generationer.

Sådan fordeler omkostningerne sig typisk
Omkostningerne til at drive et moderne anlæg
fordeler sig typisk således:

AKKREDITERET ANALYSE AF JORD, VAND OG LUFT
God service, høj kvalitet og resultater til tiden
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Slamhåndtering
i verdensklasse
På vores anlæg i Helsinge har vi siden 1996 bearbejdet den overskydende slam på et biologisk anlæg,
hvor 14 sivbede hjælper med at skille vand og slam
ad.
De gode erfaringer fra anlægget i Helsinge har dannet grundlaget for beslutningen om, at hovedparten
af slam fra kommunens renseanlæg skal håndteres
gennem biologisk behandling. I juni 2019 indviede vi
Pårup Biologiske Slamanlæg – et af Danmarks mest
avancerede anlæg til biologisk håndtering af slam.

Hvad er slam?
Slam er det organiske materiale, som er tilovers, når
vi har renset spildevandet. Slam er utrolig næringsrigt
og kan bruges som gødning på landbrugsjord. Slam
består af op til 99 % vand og 1 % tørstof, og jo mere
effektivt vi kan trække vandet ud, jo større gevinst er
der at hente for landmanden, der ikke skal sprede
den overskydende vand med ud på marken.

Hos Kajs TV-Inspektion er vi den rigtige entreprenør for dig,
der ønsker effektiv udførelse af spuling og TV-inspektion.
Vi udfører alle former for kloakservice på hele Sjælland.
Sønder Jernløsevej 8 • 4420 Regstrup
Tlf.: 59 18 33 88 • morten@kajs-tv.dk • www.kajs-tv.dk

Hvad er slammineralisering?
For at trække vandet ud af slammet benytter vi en
biologisk metode, der kaldes slammineralisering.
Modsat mekanisk slambehandling bruger den biologiske slambehandlingsmetode ingen kemikalier
og har et minimalt energiforbrug. Metoden er derfor
bedre for både miljø og økonomi. På Helsinge Slammineraliseringsanlæg har vi 14 bede med tagrør,
som på skift modtager slam fra renseanlægget.
Herfra dræner en del af vandet ned igennem bedene og ledes derefter tilbage til renseanlægget.
Resten af vandet fordamper gennem overfladen og
tagrørenes vækst.
Det overskydende tørstof kan herefter bruges af
lokale landmænd som en koncentreret gødning til
deres marker.
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Fremtidig struktur
Vi er meget stolte af vores udbyggede og topmoderne renseanlæg i Gilleleje. Anlægget er en vigtig
del af Gribvand Spildevands centraliseringsstrategi, da dets store kapacitet betyder, at vi nu kan
nedlægge alle de mindre, utidssvarende anlæg i
kommunen.

Allerede i dag bliver al overskudsslammet fra spildevandsrensningen håndteret på vores to slammineraliseringsanlæg i Pårup og Helsinge, og det betyder,
at vi fra ultimo 2023 alene har tre anlæg at tilse og
vedligeholde.

Fra ultimo 2023 klarer tre anlæg
al spildevandsrensningen

En vigtig del af Gribvand Spildevands strategi er at
skabe en spildevandsrensning, der er både effektiv
og miljømæssigt bæredygtig – og som giver bedre
forsyningssikkerhed. Ved at minimere antallet af anlæg og samtidig stå med moderne anlæg baseret
på den nyeste biologiske teknologi, får vi en både
billigere og mere klimavenlig spildevandsrensning –
til stor gavn for forbrugerne.

Vi er i fuld gang med at nedlægge alle de mindre rensningsanlæg i kommunen. Anlæggene i
Smidstrup og Dronningmølle er nedlagt, og i løbet
af 2022/2023 vil også anlæggene i Tisvilde, Vejby,
Udsholt og Græsted være lukket.
Til den tid bliver al spildevand i kommunen håndteret på de to moderne, klimavenlige og økonomisk
bæredygtige renseanlæg i Helsinge og Gilleleje.

Fokus på miljø og forsyningssikkerhed

Gribvand Spildevands
forsyningsområde
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Hvad er overløb?
Vi arbejder altid på højtryk for at passe på miljøet og
sikre vandkvaliteten i Gribskov Kommune. I de situationer, hvor kloakken overbelastes – for eksempel
ved kraftig regn – kan der ske overløb til eksempelvis
mindre vandløb, søer og hav af stærkt fortyndet,
men urenset spildevand.
I Gribvand Spildevand er der 49 aktive overløb. Her
er kloaksystemet indrettet således, at spildevandet
kan blive udledt sammen med regnvandet. Det udledte vand består typisk af én del spildevand og 10
dele regnvand og bliver udledt til søer, moser samt
Arresø og Kattegat.

Tlf. 48 79 43 10

Ejerlejlighedsopdeling
Tinglysning af servitut
Ledningsregistrering

Vestergade 17B, 3200 Helsinge

mail@mapmaker.dk

Fra myndighedernes side er der ikke nogen retningslinjer for, hvor meget overløbene må udlede, men i
Gribvand Spildevand registrerer vi overløbene, så vi
kan følge med i mængden af udledninger, og for
2020 viser udregninger, at overløbene har udledt
112.000 m3. Vi arbejder løbende for at forbedre
overløbene, så vi kan sikre, at vandet herfra ikke er
en belastning for miljøet eller badevandet i kommunen. Det gør vi bl.a. ved at lave frakoblinger af regnvand, så det ikke skal løbe igennem spildevandsledningerne, og ved at bygge regnvandsbassiner.
Klimasikringstunnellen i Helsinge er et godt eksempel
herpå.

Bent V. Nielsen A/S
Entreprenør • Aut. kloakmester
Bomose Allé 1 • 3200 Helsinge • Tlf.: 4879 6327 • Mobil: 2126 7701
E-mail: info@bvn-as.dk • Web: www.bvn-as.dk

Fra toilet til å og hav
Kan det virkelig passe, at det vand, du
skyller ud i toilettet, ender nede i åen?
Ja! Men det skal en tur forbi rensningsanlægget først! Besøg vores rensningsanlæg, og følg spildevandets fascinerende rejse gennem filtre, sand og
spændende biologiske processer. Her
kan du også opleve, hvad der sker,
hvis der kommer hår og vådservietter i
toilettet.
Vi tilbyder rundvisning for skoleklasser,
foreninger og andre interesserede. Tøv
ikke med at kontakte os, så laver vi en
rundvisning, der passer til jer.

VILLY POULSEN

KLOAKRENOVERING
Levetidsforlmngelse af kloakledninger
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Tv-inspektion
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Br0ndrenovering
Styret underboring
Pilotr0rsboring
Pipe bursting

"'

-�
-

---

L�

.._

_!al __

VP Villy Poulsen • Holstebrovej 9 • 6900 Skjern • T 97 35 22 99 • villypoulsen.dk
by□□eriets
-,-,

M

kvahtetskontrol �

� Kontn,lordn,ngforstyret

�

bartng.,..pnn,mprnnlng

� KONTltOLORDNINGFOR

�

LEDNINGSRENOVERING

DnK
'\.J

10

Hvad er uvedkommende vand?
Uvedkommende vand er et af Gribvand Spildevands højt prioriterede indsatsområder. Uvedkommende vand kan blandt andet være højtstående
grundvand, der siver ind i utætte spildevandsledninger, regnvand, som fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken, eller ulovligt tilsluttede dræn.

Hvorfor er uvedkommende vand et problem?
Mange ejendomme i kommunen er kloakeret i
1960’erne, hvor spildevand og regnvand ofte blev
ført gennem de samme ledninger. Det skaber
problemer i kloaksystemet i dag. Ved voldsom regn
kan det betyde, at der kommer kloakvand i private
kældre og forurening i naturen, da ledningerne ikke
kan rumme de store mængder vand. I de områder,
der kun er kloakeret for spildevand, er sammenkoblingen både problematisk og ulovlig, og det er
derfor vigtigt at få adskilt ejendommens spildevand
og regnvand.

Er uvedkommende vand også problematisk på
et topmoderne renseanlæg?
Effektiviteten i vores nye renseanlæg i Gilleleje kommer blandt andet gennem de nye trykledninger,
som fører spildevandet fra husholdningerne og hen
til renseanlægget. For at holde effektiviteten i top
og omkostningerne i bund er det vigtigt, at det udelukkende er spildevand fra husholdningerne og ikke
andet uvedkommende vand, der pumpes gennem
ledningerne.

Hvad gør vi?
For at lokalisere utætte kloakledninger og dermed
opspore uvedkommende vand foretager vi løbende TV-inspektioner af vores hovedledninger, så vi

kan kortlægge deres tilstand og tage stilling til, hvordan vi bedst renoverer ledningerne.
Men vi har også brug for at kende tilstanden på
grundejernes kloakker. Vi har et godt samarbejde
med grundejerforeningerne om at skabe bedre
muligheder for at bekæmpe det uvedkommende
vand, som trænger ind gennem de private stikledninger, og løbende foretager vi undersøgelser af
grundejernes kloakforhold. Til dato har vi undersøgt
mere end 1000 ejendomme for at lokalisere utætte
kloakker samt regnvandsledninger, der fejlagtigt er
tilsluttet spildevandskloakken.

Er min kloak for gammel?
Kloakker på privat grund etableres typisk i forbindelse med opførelse af byggeri eller ombygninger
og ligger som regel uforstyrret i årevis. Men kloakker
bliver også for gamle med tiden. Særligt kloakker i
beton, som typisk blev installeret i årene 1950-1980,
er ikke lige så holdbare som de nyere anlagte kloakker. I Gribskov Kommune er mange af de private
kloakker anlagt i denne periode, og det er derfor
vigtigt at undersøge, om din kloak er blevet for
gammel.
Vi observerer desværre, at en del af det uvedkommende vand stammer fra private grunde, hvor det
trænger ind gennem utætheder i de gamle kloakker. Utætheder i kloakken er oplagte levesteder for
rotter, der gerne bygger reder under ledningerne.
Kloakkens tilstand er altid dit ansvar som grundejer,
og det er derfor vigtigt at få inspiceret din kloak, hvis
den er mere end 40 år gammel. Inspektionen skal
foretages af en autoriseret kloakmester eller kloakfirma.
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Gode tips og idéer
Hvad må komme i toilettet?

Gode råd før tømning af tanke

Det belaster både afløb, pumper og filtreringsanlæg, når de forkerte ting kommer i toilettet.
Men hvad må du så komme i toilettet? Det
helt korte svar er: ting, du tidligere har spist og
drukket, samt toiletpapir.

Ő Ejendommen skal være forsynet med
husnummer.

Smid ikke følgende i toilettet:
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Hår
Vatpinde
Bind
Kontaktlinser
Vådservietter
Cigaretskodder
Fedtrester

Hvad gør du ved kloakstop?
Kontroller, hvor stoppet er. Kig i skelbrønden.
Er brønden tom, så er stoppet på din matrikel. Rekvirer en kloakmester eller slamsuger.
Er der vand i brønden, tyder det på stop i
den offentlige kloak. Kontakt da Gribvand
på tlf. 48 40 41 00.

Ő Dækslet til tanken skal være fritlagt. Det
vil sige, at dækslet skal være synligt og
evt. markeret med en pind.
Ő Tanken skal være forsynet med aftageligt
dæksel, der højst vejer 50 kg.
Ő Træer m.m. langs adgangsvejen skal beskæres, så slamsugeren kan komme frem.
Se de kommunale beskæringsregler.
Ő Adgangen til tanken må ikke være aflåst.
Ő Sørg for, at hunde/heste mv. ikke er på
området.
Ő HUSK: vådservietter, engangsklude, vatpinde, m.m. må IKKE skylles ud i toilettet.
Det kan betyde, at tanken skal tømmes
med en slamsuger, hvilket bliver dyrere
for dig.
Ő Hvis ikke entreprenøren kan komme til at
tømme tanken, vil der blive opkrævet et
gebyr for forgæves kørsel.

