
Bilag 3_ Plan -og Miljøudvalget i Gribskov Kommune_06.06.2016

Dette dokument er et bilag til Plan -og Miljøudvalgets politiske behandling den 6. juni 2016 med 
efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet skal tage stilling til om man vil 
indlede myndighedsbehandlingen af et slammineraliseringsanlæg på en placering sydvest for 
Bedsmosen, som ligger i et område nordvest for Græsted.

Ud over den anbefalede placeringsmulighed sydvest for Bedsmosen har yderligere tre placeringer 
været analyseret nærmere. Nedenfor gennemgås i korte træk de væsentligste begrundelser for, at 
disse tre alternative placeringsmuligheder ikke kan anbefales. Derudover henvises til kortet i bilag 
2, som viser de i alt fire undersøgte placeringsmuligheder. 

Området nord for Græsted Renseanlæg ved Fredbogaard
Arealet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er dog beliggende 
i en del af OSD, som er mindre følsomt end fx området ved Gilleleje. Gribskov Kommune ejer 
arealet. En analyse af jordbundsforholdene har vist, at arealet ikke er teknisk egnet til anlægget, og 
kan derfor ikke anbefales.

Området syd for Stæremosen i Gilleleje
Arealet er udpeget til erhvervsområde og er egnet planmæssigt, men området er særligt følsomt i 
forhold til drikkevandet. Man finder drikkevandsinteresser i store områder af kommunen, og derfor 
er det nødvendigt, at lave en nærmere vurdering af de arealer man ønsker at opføre anlæg på. 
Arealet syd for Stæremosen er mere følsomt end langt de fleste områder i den samlede udpegning af
områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette skyldes jordbundsforholdene og en kort afstand 
til de nærmeste drikkevandsboringer. Derfor kan denne placering ikke anbefales. 

Området ved genbrugsstationen i Højelt
Arealet ligger uden for OSD, og har tidligere været anbefalet som ligeværdigt alternativ til området 
sydvest for Bedsmosen. Dette blev beskrevet oprindeligt en større analyse, som blev politisk 
behandlet på Plan-og Miljøudvalgtes møde den 12. januar 2015, hvor analysen findes som bilag 1.

Da Gribvand Spildevand imidlertid ikke længere ønsker, at opføre et nyt renseanlæg er der nu 
relativt flere fordele ved en placering ved området sydvest for Bedsmosen i en direkte 
sammenligning med Højelt. Et slammineraliseringsanlæg er således mindre "teknisk" i sin karakter 
uden et tilhørende renseanlæg, som det oprindeligt var planen. Denne ændring gør at anlægget 
bedre kan tilpasses det eksisterende landskab.

Placeringen i Højelt ville være i overensstemmelse med lovgivningen, men kan ikke anbefales, da 
området ved Bedsmosen har markant længere til de nærmeste boliger. De nærmeste boliger i Højelt 
ville være på en afstand af lidt over 100 meter, hvilket er et minimumskrav til anlæg af denne type. 
Den nærmeste bolig ved placeringen sydvest for Bedsmosen er ca. 5-600 meter væk. Derudover 
vurderes det muligt, at gøre anlægget mindre synligt ved Bedsmosen end ved genbrugsstationen i 
Højelt. Endelig vil afstanden til renseanlæggene være mindre end i Højelt. 

Afstanden til naboerne på begge placeringsmuligheder er vist nedenfor.



Placering ved genbrugsstationen i Højelt
- Område A definerer et større område, som slammineraliseringsanlægget kan placeres indenfor
- Slammineralsieringsanlægget vil fylde en relativ stor del af område A
- Afstand til boliger (gule cirkler har radius = 100 meter fra bolig)

Placering sydvest for Bedsmosen
- Område B definere et større område, som slammineraliseringsanlægget kan placeres indenfor
- Slammineralsieringsanlægget vil fylde en relativ lille del af område B
- afstand til boliger (gule cirkler har radius = 100 meter fra bolig)

Kortene er oprindeligt brugt i bilag 1 på Plan og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2015.


