
Gribskov Kommune

Tillæg nr. 7 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 

Nyt opland HEL51SN i Helsinge

2. november 2015

1. Indledning

2. Lovgrundlag

3. Nuværende forhold

4. Fremtidige forhold

5. Berørte lodsejere

6. Økonomi

7. Tidsplan

8. Miljøvurdering af planforslaget

1. Indledning

Dette tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Gribskov Kommune beskriver nyt kloakopland HEL51SN i 
Helsinge. Oplandet omfatter ny børnehave.

2. Lovgrundlag
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af "Bekendtgørelse af 
lov om miljøbeskyttelse", nr. 879 af 26. juni 2010. Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven 
skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

3. Nuværende forhold

Formålet med tillæg nr. 7 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017, er at redegøre for 
nyt kloakopland HEL51SN i Helsinge. Der findes i dag ikke offentlig kloak på området. Området er 



udlagt til børnehave. 

4. Fremtidige forhold

Kloakopland HEL51SN, oplandet er afgrænset som vist på figur 1 med prikket signatur, fremtidig 
ledning vil ca ligge ved rød linie. 

Figur 1. Oplandsgrænse vist med prikket signatur, afledning af spildevand vil følge rød linie

Oplandsarealet er opgjort som følger:

Opland nr. Oplandsareal - totalt Oplandsareal – befæstet *)

HEL51SN 2,63 ha  0,8 ha

*) Skønnet ud fra figur 1



Afledning af spildevand og regnvand

Der etableres stik til tilslutning af spildevand i oplandets østlige side som vist på figur 1. Om der 
etableres en pumpestation eller en skelbrønd i skel er endnu ikke afklaret, men tilslutningspunktet 
vil blive omtrent som vist på figur.

Spildevand afledes til kloakken i Helsinge nogenlunde som vist på figur 1. Alle ledninger og 
brønde, der etableres for at forsyne opland HEL51SN, etableres i offentlig vej.

Børnehaven skal rumme ca. 100 børn med tilhørende voksne i 250 dage om året. Den afledte 
spildevandsmængde skønnes til 5 m³/d eller ca. 1.200 m³/år.

Spildevand ledes til Helsinge Renseanlæg, hvor der er kapacitet til at behandle spildevandet.

Regnvand håndteres lokalt ved nedsivning eller anden form for LAR løsning indenfor opland 
HEL51SN. Håndteringen af regnvand skal godkendes af Gribskov Kommune. 

5.  Berørte lodsejere

Lodsejere der omfattes af kloakeringen

Ingen udover de matrikler der overgår til opland HEL51SN.

6. Økonomi

Etablering af spildevandsledninger fra opland HEL51SN og frem til kloakken i Helsinge, forestås af
Gribvand Spildevand A/S.

Ledningsanlæg på privat grund forestås af grundejer, der ligeledes betaler tilslutningsafgift 
svarende til takst for erhvervsgrund.

7. Tidsplan
Kloakeringen forventes gennemført i 2015.

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 
etablere et spildevandsanlæg til kloakering og opland HEL51SN for spildevand. 

b) Effekterne af ikke at etablere disse afløbsanlæg vil være, at oplandet ikke kan kloakeres.

c) Miljøforholdene generelt forventes ikke at blive berørt af projektet. Håndtering af regnvand vil 
ske i henhold til godkendelse meddelt af Gribskov Kommune.

d) Der vurderes ikke at være særlige områder, som påvirkes af kloakeringsplanerne.

e) Internationalt udpegede beskyttelsesområder påvirkes ikke.

f) Ved etableringen af kloakeringen opnås den bedst mulige løsning af spildevandsforholdene.



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

h) Kloakeringen af området vurderes ikke at medføre negative effekter.

i) Der er ikke regnet med særlig overvågning af kloakeringen, idet der er tale om en helt almindelig
kloakering kun for spildevand. 
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