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Formålet med tillæg nr. 12 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017 er at skabe det 
planmæssige grundlag for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg, overførsel af 
spildevandet til rensning på Gilleleje Renseanlæg samt det nødvendige ledbningsarbejde.

2. Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er miljøbeskyttelsesloven lov 
nr. 1317 af 19. november 2015 § 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse 
af spildevand.



3. Nuværende forhold

Dronningmølle Renseanlæg og tilsluttede oplande

Af nedenstående figur 1 fra spildevandsplan 2013-2017 for Gribskov Kommune ses placeringen 
af Dronningmølle Renseanlæg med tilhørende oplande. Dronningmølle Renseanlæg ligger i den
syd-vestlige del af Dronningmølle og renser spildevandet fra Dronningmølle og Munkerup samt 
en lille opland i Helsingør Kommune.

Udledningen fra renseanlægget og nødoverløbet ved renseanlægget sker til Pandehave Å med 
forbindelse med Kattegat.

Oplandene til renseanlægget er overvejende spildevandskloakerede med nedsivning af 
regnvand. Dog findes der et lille fælleskloakeret opland og et lille separatkloakeret opland langs 
Strandvejen.

Udledning sker til Pandehave Å via en grøft der stort set starter ved renseanlæggets udledning. 
Den viste ledning er allerede etableret i dag.

Figur 1. Uddrag af gældende spildevandsplan 2013-2017 for Gribskov Kommune. Placering af 
Dronningmølle Renseanlæg og tilsluttede oplande. Gult markeret oplande er 
spildevandskloakeret (kun kloakeret for spildevand), grønt markeret oplande er 
fælleskloakerede og rødt markeret oplande er separatkloakeret.

Gilleleje Renseanlæg og tilsluttede oplande

Af nedenstående figur 2 fra spildevandsplan 2013-2017 for Gribskov Kommune ses placeringen 
af Gilleleje Renseanlæg med tilhørende oplande. Gilleleje Renseanlæg ligger i den sydlige del 
af Gilleleje og renser spildevandet fra Gilleleje By.



Udledningen fra renseanlægget og overløbet ved renseanlægget sker til Søborg Kanal der 
udleder i havnen og derefter via havnen til Kattegat.

Oplandene til renseanlægget er overvejende fælles- og separatkloakerede og kun i mindre grad 
spildevandskloakerede med nedsivning af regnvand.

Overløbene i oplandet til Gilleleje Renseanlæg påvirkes ikke af den forøgede belastning af 
Gilleleje Renseanlæg. Overløbet på Gilleleje Renseanlæg vil heller ikke øge aflastningerne som 
følge af den forøgede belastning af Gilleleje Renseanlæg – se nærmere herom i afsnit 4.

Udledning sker direkte til Søborg Kanal. Den viste ledning er endnu ikke etableret, men er 
planlagt til udførelse i 2017. Ledningen er i detaljer vist på figur 4.

Figur 2. Uddrag af gældende spildevandsplan 2013-2017 for Gribskov Kommune. Placering af 
Gilleleje Renseanlæg og tilsluttede oplande. Gult markeret oplande er spildevandskloakeret 
(kun kloakeret for spildevand), grønt markeret oplande er fælleskloakerede og rødt markeret 
oplande er separatkloakeret.

Nuværende udledning

Den nuværende udledning fra Dronningmølle og Gilleleje Renseanlæg udgjorde i 2015 
følgende mængder:

Vand
(m3/år)

BI5
(kg/år)

COD
(kg/år)

Tot-N
(kg(år)

Tot-P
(kg/år)

Dronningmølle 432.000   908 13.490 5.180 432

Gilleleje 921.000 1.751 24.140 3.220 830

Tabel 1. Nuværende udledning fra Dronningmølle og Gilleleje Renseanlæg 2015.



4. Fremtidige forhold

Dronningmølle Renseanlæg tages ud af drift som renseanlæg og indrettes således, at 
procestanken på renseanlægget kan anvendes til opmagasinering af spildevand i perioder, hvor 
Gilleleje Renseanlæg nærmer sig sin maksimale belastning under regn.

Indretningen af procestanken til opbevaring af spildevand sker i første omgang midlertidigt, da 
det ikke er sikkert at den i fremtiden skal anvendes til dette formål. Driftserfaringer på 
Dronningmølle Renseanlæg under regn efter ombygning til pumpestation vil afgøre, om 
procestanken skal ombygges til permanent forsinkelsesbassin. I tilfælde heraf vil tanken blive 
indrettet med spulesystemer, tømmepumper og evt. blive overdækket. Indtil da vil den blive 
drevet og oprenset manuelt.

Tankens volumen kendes ikke i detaljer, men skønnes at rumme op til 2.500 m³. Derudover 
ombygges den udtjente tidligere procestank på Gilleleje Renseanlæg til forsinkelsesbassin på 
1.500 m³. 

Det samlede volumen der etableres i oplandet til Gilleleje Renseanlæg, som kan tages i 
anvendelse under regn er således 4.000 m³. 

Under regn kan pumpestationen på Dronningmølle Renseanlæg slukkes og vandet blive 
opbevaret i den tidligere procestank. De ca. 2.500 m³ vil svare til mindst et døgns 
spildevandsmængde under regn. 

Det betyder, at i op til et døgn med vedvarende regn, bliver Gilleleje Renseanlæg ikke belastet 
med spildevand fra Dronningmølle. Med det yderligere volumen på Gilleleje Renseanlæg på 
1.500 m³, vil man i situationer med vedvarende regn i op til to døgn, ikke få forøgede 
aflastninger fra Gilleleje Renseanlæg. 

Statistisk set regner det i mere end to sammenhængende døgn sjældnere end hvert 10. år i 
Danmark.

Overløbet fra Gilleleje Renseanlæg til Søborg Kanal, vil således ikke få øgede aflastninger som 
følge af nedlægningen af Dronningmølle Renseanlæg.

Der etableres et desinfektionsanlæg på Gilleleje Renseanlæg til fjernelse af bakterier af hensyn 
til badevandskvaliteten. Anlægget kan enten være et kloringsanlæg eller et UV-anlæg afhængig 
af hvad der er muligt pladsmæssigt og myndighedsmæssigt. Kloringsanlæg anvendes i 
svømmehaller og vandforsyninger, men er ikke meget udbredt på danske renseanlæg. UV-
anlæg er derimod mere udbredt på renseanlæg, bl.a. Usserød Renseanlæg. Driften af 
desinfektionsanlægget tilpasses et bakterieniveau i det udledte spildevand, der med sikkerhed 
ikke vil kunne påvirke badevandskvaliteten.

Arealet som Dronningmølle Renseanlæg er beliggende på er ejet af Gribskov Kommune og lejet
af Gribvand Spildevand A/S. Ombygningen til pumpestation og indretningen af procestanken til 
midlertidigt eller permanent forsinkelsesbassin, betyder, at Gribvand Spildevand A/S også 
fremover har behov for at udnytte det fulde areal.

Figur 3 viser placeringen af den afskærende ledning fra Dronningmølle Renseanlæg til Gilleleje 
Renseanlæg. Den med rødt angivne ledningsstrækning frem til Pårup Station er etableret i dag. 
Ledningen fra Pårup Station til Gilleleje Renseanlæg markeret med stiblerød vil blive etableret. 

Se figur 4 for mere detaljeret placeret af den kommende ledning.



Figur 3. Afskærende trykledning til Gilleleje Renseanlæg fra Dronningmølle

Figur 4. Detaljeret trace for resterende kloakledning fra Pårup Station til Gilleleje Renseanlæg.



Den fremtidige forøgede udledning fra Gilleleje Renseanlæg vil fra 2017 udgøre:

Vand (m3/år) BI5 (kg/år) COD (kg/år) Tot-N (kg(år) Tot-P (kg/år)

I dag 921.000 1.751 24.140 3.220   830

Fra 2017 1.350.000 2.565 35.365 4.717 1.215

Tabel 2. Fremtidig forøget udledning fra Gilleleje Renseanlæg efter nedlægningen af 
Dronningmølle Renseanlæg

Konsekvenserne af nedlægningen af Dronningmølle Renseanlæg er en samlet (for begge 
renseanlæg) reduceret udledning på 100 kg BI5/år, 2.400 kg COD/år, 3.700 kg Tot-N/år og en 
uændret udledning på 40 kg Tot-P/år. Det store fald i udledningen af Tot-N skyldes at 
Dronningmølle Renseanlæg ikke renser for kvælstof.

Både Dronningmølle og Gilleleje Renseanlæg udleder til Kattegat. Dronningmølle Renseanlæg 
via Pandehave Å, Gilleleje Renseanlæg via Søborg Kanal.

5. Øvrig myndighedsbehandling

Der vil blive ansøgt om fornyet udledningstilladelse for Gilleleje Renseanlæg, eftersom 
mængderne der ledes til anlægget i fremtiden vil være større og oplandet til renseanlægget 
udvides.

6. Berørte lodsejere

Lodsejere der skal afstå areal:
Ingen.

Lodsejere der skal have tinglyst servitut ved anvendelse af eksisterende veje og 
placering af offentligt ledningsanlæg på privat jord:

Lodsejere der berøres midlertidigt ved projektets gennemførelse, men som ikke skal 
afstå areal eller have tinglyst servitut: 



Ejendomme beliggende langs ledningstraceet vist på figur 4.

Midlertidig berøring kan omfatte reducerede adgangsforhold med køretøj i typisk ½-1 dag mens 
gravearbejder gennemføres foran de berørte ejendomme. Derudover kan der være tale om 
støv- og støjgener i kortere varighed, evt. 1-2 dage.

Ejendomme adviseres forud for anlægsarbejdet, som det er almindeligt ved gravearbejder i 
offentlig vej.

7. Økonomi og tidsplan

Omkostningerne ved nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg med tilhørende 
ledningsarbejde er estimeret til ca. 10 mio. kr. og er medtaget på anlægsbudgettet for Gribvand 
Spildevand A/S i 2016-2017.

Nedlægningen af renseanlægget forventes gennemført i 2017.

Tillægget vedtages på vilkår om, at tilslutningen af spildevandet fra Dronningmølle Renseanlæg 
er midlertidig indtil Gilleleje Renseanlæg udbygges til større kapacitet. Indtil udbygningen renses
spildevandet fra Gilleleje og Dronningmølle på Gillelejes Renseanlægs nuværende kapacitet.

Udbygningen af Gilleleje Renseanlæg udbydes i 2017 og gennemføres i 2018-2019.

8. Vurdering efter lov om Plan og programmer

Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer" nr. 936 af 24. september 2009.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af 
miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og
programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Følgende vurderes:

a) Planens hovedformål er at tilvejebringe det retslige grundlag for, at kloakforsyningen kan 
nedlægge Dronningmølle Renseanlæg.

b) Effekterne af ikke at nedlægge renseanlægget vil være, at spildevandet fra Dronningmølle 
fortsat udledes i strandkanten ved Dronningmølle. Gilleleje Renseanlæg har kapacitet til den 
ekstra spildevandsmængde. Gilleleje Renseanlæg vil blive udbygget og opdateret når Smidstrup
og Græsted Renseanlæg nedlægges og spildevandet herfra ligeledes føres til Gilleleje 
Renseanlæg..

c) Miljøforholdene forventes at blive positivt berørt af projektet.

d) NATURA2000-området i Kattegat påvirkes ikke ved nedlægning af renseanlæg eller ved 
øgning af belastningen på Gilleleje Renseanlæg der udleder til Søborg Kanal. Der er foretaget 
indledende analyser i forbindelse med forarbejderne til den kommende struktur for 
spildevandsrensningen i Gribvand Spildevand A/S og disse viser, at selv med Græsted, 
Smidstrup og Dronningmølle Renseanlæg tilsluttet Gilleleje Renseanlæg, vil NATURA2000-
området i Kattegat ikke blive påvirket hverken flora- eller faunamæssigt.

Vurdering af konsekvenserne for Søborg Kanal i forhold til flora og fauna, er ikke foretaget 
endnu, men den ekstra udledning fra Gilleleje Renseanlæg som følge af at Dronningmølle 
nedlægges, udgør kun ca. 10% af vandføringen i Søborg Kanal når denne er på sin laveste 



vandføring og da kanalen i øvrigt er påvirket af brakvand, anses påvirkningen af kanalen i 
forhold til flora og fauna som værende meget lille.

f) Ved nedlægningen af renseanlægget opnås den bedst mulige løsning af 
spildevandsforholdene, særligt når Gilleleje Renseanlæg ombygges til bedre rensning.

g) Der synes ikke at være nogen negative effekter af forslaget.

h) Nedlægningen af renseanlægget vurderes ikke at medføre negative effekter.

i) Der etableres overvågning af pumpestationen der skal pumpe spildevandet til Gilleleje 
Renseanlæg.


