
Teknik og praktiske forhold 

 

1. Alle etaper er nu idriftsat 

2. De enkelte ejendomme skal være tilsluttet den offentlige kloak (huspumpebrønd) 

senest et år efter idriftssættelsestidspunktet for den enkelte etape.  

3. Tilslutningen til den offentlige kloak skal foretages af en autoriseret kloakmester, som 

skal sørge for anmeldelse af arbejdet og færdigmelding til Gribskov Kommune, der 

forestår byggesagsbehandlingen i forbindelse med tilslutningen.  Valget af kloakmester 

kan med fordel foretages på baggrund af indhentning af 2-3 tilbud på arbejdet. 

Skabelon til brug ved indtagelse af aftale kan hentes på www.gribvand.dk. 

4. Hvis den private trykledning fra huspumpebrønd til skel endnu ikke er udført (gælder de 

ejendomme der valgte ikke at gøre brug af Barslunds tilbud om etablering af 

ledningen), skal denne udføres før tilslutningen kan finde sted. Til brug for udførelsen af 

denne ledning, oplyses nedenfor de tekniske specifikationer som ledningen skal 

opfylde: 

  Materialespecifikationer: PE 100 trykrør SDR17 

  Tryktrin: PN10  

  Dimension: Ø50 

 

Kloakforsyningen har afsluttet sin del af trykledningen i en dybde af ca. 0,8 – 1,2 meter 

ved  

matrikelskel og markeret denne med en pæl på jordoverfladen.  

 

Etablering af ledningen samt tilslutning af denne til pumpebrønden og ledningen der er 

afsluttet i skellet, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal 

anvende VA-godkendte ventiler mv. og stå for den nødvendige tryktest af ledningen til 

10 bar i 30 minutter. Tryktesten skal meldes til Gribvand for tilsyn og godkendelse. 

5. I forbindelse med tilslutningen skal den aut. kloakmester kontakte Gribvand A/S. 

Tilslutningen til brønden skal udføres tæt f.eks. med en in-situ muffe. Der må ikke i 

forbindelse med tilslutningen tilføres sand eller fremmedlegemer til huspumpebrønden. 

Hvis det sker, skal det renses op inden idriftsættelsen.  

6. Derefter foretager Gribvand A/S et tilsyn af tilslutningen, sætter huspumpen i drift og 

aflæser husets vandmåler. Derefter opkræves vandafledningsafgift efter forbrug. 

7. Når tilslutningen til det offentlige net er foretaget, skal bundfældnings- eller 

samletanken tømmes. Hvis tømningen ikke sker i forbindelse med den ordinære 

tømning for medlemmerne i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke 

og samletanke, er ejeren af ejendommen selv ansvarlig for tømningen. Hvis 

ejendommen har en nedsivningstilladelse for spildevand bliver denne inddraget i 

forbindelse med tilslutningen. Bundfældningstanke udgår automatisk af 

tømningsordningen efter at Gribvand A/S har udført et tilfredsstillende tilsyn af 

kloaktilslutningen.  

 

http://www.gribvand/

