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Gribvand ibrugtager 2. etape af kloakeringen på SANDET d. 30. maj 2011. Arbejdet er udført 
af entreprenørfirmaet Barslund A/S i samarbejde med Gribvand A/S og COWI, som alle har 
arbejdet hårdt for, at kloakeringen er foregået effektivt og til mindst mulig gene for beboer-
ne i området. Etape 2 af kloakeringen omfatter ca. 225 ejendomme, hvis spildevand for 
fremtiden skal ledes til Helsinge Rensningsanlæg.

Det er en omfattende opgave at kloakere SANDET. Den 1. etape som omfattede 150 ejendomme 
blev ibrugtaget d. 1. december 2010 og nu med 2. etape vil i alt ca. 375 ejendomme være kloak-
eret. Den resterende del af kloakeringen er 3. etape, som omfatter ca. 550 ejendomme, hvoraf 
kloakeringen af de første ca. 150 ejendomme igangsættes nu og forventes afsluttet ved udgangen 
af 2011. De resterende ca. 400 ejendomme kloakeres i 2011 0g 2012. 

Det betyder, at alle ejendommene i hele området vil være tilsluttet kloakeringen senest ved ud-
gangen af 2013, idet ejendommene skal være tilsluttet senest et år efter ibrugtagningen af kloak-
kerne. ”Vi har fra starten lagt stor vægt på, at kloakeringen bliver så billig og så nem som muligt 
for grundejerne og Gribvand Spildevand A/S under hensyn til de meget vanskelige jordbundsforhold 
og de store grundstørrelser. Fleksibiliteten ved udførelsen af arbejdet er desuden vigtig, da der kan 
være store forskelle på plads og adgangsmuligheder omkring for eksempel grøfter, veje og ind-
kørsler. Mit indtryk er, at det hele forløber til alles tilfredshed,” siger Flemming Møller, bestyrelses-
formand i Gribvand.

Lokal arbejdskraft
Den omfattende kloakering inddrager også lokale entreprenører som Ole Magnussen fra Frederiksværk, 
der sammen med sine folk er i gang med at tilslutte kloakker fra ejendommene på SANDET til hus-
pumpebrøndene. ”SANDET er jo blot et af flere store anlægsprojekter, som Gribvand igangsætter for 
øjeblikket, og det giver helt klart mere arbejde – også til os lokale,” siger entreprenør Ole Magnussen.

Grundejerforeninger
Projektet har helt fra starten af været efterspurgt af grundejerforeningerne i området. Deres 
medlemmer har i stigende grad oplevet en forringet komfort – i form af vanskelig nedsivning og 
dermed manglende ”træk” i kloakken, samt lugtgener fra brønde og grøfter i området. Grundejer-
foreningerne følger løbende meget konstruktivt projektet i en kontaktgruppe, hvor både medarbej-
dere fra Gribvand og COWI deltager.

Bedre hygiejne og bedre miljø 
Der er flere mål for kloakeringen. Først og fremmest skal der skabes hygiejniske forhold i området, 
men også forbedringen af miljøforholdene i Arresø spiller ind. ”Alle beregninger og tidligere undersø-
gelser peger i retning af, at spildevandsforholdene i området har været medvirkende til forurening af 
Arresø. Det sætter kloakeringen nu en stopper for,” siger Mette Therkildsen, direktør i Gribvand.

Yderligere information om kloakeringsarbejdet kan fås hos:
Sheila Behzadi på tlf. 48404125, sbe@gribvand.dk eller Henning Holm på tlf. 48404115, 
mail: hh@gribvand.dk.

                            12. april 2011

Nu sættes 2. etape af kloakeringen på SANDET i drift

CVR-nr.: 32644848
Bank: 2230 6883938206
EAN nr.  5790001898915

Gribvand A/S
Holtvej 18C
DK-3230 Græsted

Tlf.: +45 4840 4100
info@gribvand.dk
www.gribvand.dk


