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Vi går snart i gang med at ombygge Mosede Renseanlæg  
 
Snart skal KLAR Forsyning på vegne af Greve Spildevand A/S i gang med at 
renovere Mosede Renseanlæg. 
 
Formålet med ombygningen af Mosede Renseanlæg er at modernisere de 
nuværende processer for rensning af spildevandet. Desuden ønsker vi at om-
bygge renseanlægget, så det kan klare fremtidige krav. 
 

Vi mindsker lugtgener og anlægger et nyt, grønt område   

Bestyrelsen for Greve Spildevand har desuden afsat penge til at minimere de 
nuværende gener med lugt og måger ved at overdække de eksisterende 
tanke samt rense for lugt. Det gør vi bl.a. ved at overdække tankene med se-
dum, dvs. de får grønt græs (sukkulenter så som husløg og vilde græsser) på 
overdækningen. 

Efter ønske fra Greve Byråd er det yderligere blevet besluttet, at området ved 
renseanlægget skal åbnes op og være et aktiv for lokalsamfundet. Vi vil der-
for arbejde med at gøre området rekreativt med stier, men også indbyde til 
læring.  

Vi arbejder på at inddele renseanlægget i 3 zoner:  

1. En teknik- og driftszone (lukket for offentligheden) 
2. En proces- og læringszone (rundvisninger efter aftale) 
3. En klima- og rekreativzone (åben for offentligheden)  

Se den foreløbige illustration af området nedenfor. 
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Hvad sker der nu? 

Lige nu er vi i gang med planlægningen af projektet. Vi har fundet en rådgiver 
og en arkitekt og landskabsarkitekt, der skal udarbejde det endelige projekt. 
Siden skal projektet udbydes for at finde en entreprenør til selve anlægsar-
bejdet.  

Vi forventer først at opstarte anlægsarbejdet medio 2023. Anlægsperioden 
forventes at vare ca. 1½ år. 

Hvordan kan jeg få mere at vide om projektet? 
Vi er i fuld gang med en film, der fortæller mere om visionen for ombygnin-
gen. Men allerede nu, kan du se en lille film ude fra Mosede Renseanlæg. 
Scan QR-koden og se filmen: 

 

Vi vil også undervejs i projektet invitere til borgermø-
der – dels for at orientere og dels for at invitere fx 
grundejerforeninger, Natur- og Miljørådet, skoler i 
Greve til at bidrage med, hvordan området kan blive et 
aktiv for lokalsamfundet. 

Vi forventer at afholde det første borgermøde i efteråret 2022. I vil modtage 
en invitation per brev. 

Sådan påvirker vores arbejde dig, som bor på Løvmosen, Højdevej 
mv. 
Anlægsarbejdet påbegyndes først medio 2023. Indtil da vil der indimellem 
være droner i området, der opmåler og videofilmer området til den videre pro-
jektering.  

Der vil desuden blive udført geotekniske undersøgelser og andre forundersø-
gelser, der skal skabe viden om, hvordan vi får det bedst mulige renseanlæg i 
fremtiden. 

 

Spørgsmål og kontakt 
Du er velkommen til at kontakte projektleder Hanne Kjær Jørgensen, KLAR 
Forsyning, på tlf. 56 65 22 22 eller på hkj@klarforsyning.dk, hvis du har 
spørgsmål til projektet. 

 
Venlig hilsen  
 
Hanne Kjær Jørgensen 
Projektleder 
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