
Pressemeddelelse 

Nyt fra Tved Vandværk 

Hvordan er vi som kunder i Tved Vandværk stillet, hvis der er brud på vandledningerne til huset? 

Men hvilke vandledninger er vi ansvarlige overfor? Og hvordan observerer vi om der er brud på 

ledningerne? 

Alle vandmålere, vi har installeret, er af samme type. Hvis ikke måleren går helt i stå, når der ikke 

bruges vand i huset, så er der noget galt, og det kan være et brud. Måske er det bare et WC, der 

løber og det bør man også få fixet, da det koster. 

Hvis der er brud på en ledning, enten inde i huset eller udenfor på ledningen til huset, så skal det 

repareres og vandværket skal orienteres. Kontakt også din VVS-installatør. 

Ca. 90 % af alle vore kunder har fået etableret en målerbrønd inde på grunden. Normalt lige inden 

for skel. Den enkelte kunde har vedligeholdelsesansvaret for ledningen fra målerbrønden og ind i 

huset. Denne ledning kaldes i fagsproget: JORDLEDNINGEN. Ledningen fra forsyningsledningen i 

vejen til målerbrønden kaldes STIKLEDNINGEN. Denne ledning har vandværket ansvaret for 

sammen med målerbrønden. 

De sidste 10 % af kunderne har stadig en måler placeret i huset. 

Her er forholdene således. Disse kunder har vedligeholdelsesansvaret for ledningen fra skel til 

huset. Denne del er således JORDLEDNINGEN. Stikledningen er her fra forsyningsledningen i vejen 

til skel. 

For disse sidste 10 % er det svært at sikre sig, at der ikke er brud på jordledningen. Vandværket 

arbejder på løbende på at få etableret målerbrønde ved disse sidste 10 %. 

Fosikringer, der dækker omkostninger ved brud. 

Langt de fleste forsikringsselskaber har tillægsforsikringer til husforsikringen, der dækker alle eller 

de fleste omkostninger, hvis uheldet er ude. Vandværket anbefaler, at man kontakter sit 

forsikringsselskab og får klarhed over dækningen for disse uheld. 

Vandværket har i nogen udstrækning mulighed for at konstatere om den enkelte måler går i stå på 

et eller andet tidspunkt på døgnet (altså er der ingen brud).. Hvis vi konstaterer, at det ikke er 

tilfældet, kontakter vi den enkelte kunde. Hvis kunden ikke hører fra Vandværket er det ikke en 

garanti for at der ingen problemer er. 

Vi har lagt enkelte sider fra Databladet på vore målere. Her kan man se, hvordan måleren 

fungerer. 

Husk at tjekke måleren jævnligt! 

 


