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1. Baggrund 
Tillæg nr. 9 til spildevandsplan for Gribskov Kommune beskriver udvidelse 
af kloakopland HEL61SN. Oplandet omfatter i dag studieboliger ved Helsinge 
Gymnasium, Østergade Helsinge. Oplandet udvides til at omfatte det nye 
sundhedshus matr. 5de, dæ Helsinge By, Helsinge. Samtidig bliver 
kloakopland HEL10F reduceret.  
 
2. Lovgrundlag 
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af 
miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25. november 2019 og 
spildevandsbekendtgørelsen BK nr. 1317 af 4. december 2019. 
 
3. Tillæggets indhold 
Formålet med tillæg nr. 9 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2018-
2021 er at redegøre for udvidelse af kloakopland HEL61SN og en reduktion 
af kloakopland HEL10F, Helsinge. 

Opland HEL61SN anvendes i dag til studieboliger ved Helsinge Gymnasium, 
Østergade og skal i fremtiden også rumme et nyt sundhedscenter. 

Oplandet kloakeres for spildevand, tag- og overfladevand nedsives lokalt. 

 

 

Figur 1. Udvidelse af kloakopland HEL61SN. 
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Oplandsareal 
Oplandsarealerne er opgjort som følger. 

Kloakopland nr. Oplandsareal 

Oprindeligt opland 
HEL61SN 

0,36 ha 

Del af opland HEL10F 0,38 ha 

Udvidelse af opland 
HEL61SN 

3,23 ha 

Samlet areal af opland 
HEL61SN 

3,97 ha 

Tabel 1. Oplandsdata for kloakopland HEL61SN 

 
 
Afledning af spildevand og regnvand 
Der etableres stik til tilslutning af spildevand i oplandets nordlige side med 
afledning af spildevand til fælleskloakken i Østergade. 

Tag- og overfladevand håndteres privat ved nedsivning i LAR anlæg indenfor 
kloakopland HEL61SN. Nedsivning af tag- og overfladevand skal ske i 
henhold til nedsivningstilladelse, der meddeles af Gribskov Kommune. 

 
4. Miljømæssige forhold 
De årligt nedsivede mængder af tag- og overfladevand vil blive endeligt 
fastlagt i forbindelse med meddelelse af nedsivningstilladelsen. 

Sanitært spildevand vil sammen med spildevandet fra studieboligerne ledes 
til Helsinge Renseanlæg, hvor der er kapacitet til at behandle spildevandet. 

 
5. Matrikelfortegnelse 
Ingen udover de matrikler der overgår til kloakopland HEL61SN, dvs. del af 
matr.nr. 5de Helsinge By, Helsinge 

 
6. Tidsplan 
Kloakeringen gennemføres i løbet af sommeren 2021. 
 
 
7. Økonomi 
Etablering af spildevandsstikledning fra kloakopland HEL61SN og frem til 
kloakken i Østergade, forestås og ejes af Gribvand Spildevand A/S. 
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Ledningsanlæg på privat grund samt afledning af tag- og overfladevand 
forestås af grundejer. 
 
8. Miljøvurdering 
Etableringen af LAR løsninger til nedsivning af tag- og overfladevand er 
omfattet af miljøvurdering jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om 
miljøvurdering af planer og programmer, af gældende lokalplan nr. 512.23 
for området.   


