
Dit ansvar som grundejer  
Hvad skal du som grundejer være opmærksom på 

Når vi kommer og renoverer vandledningerne i offentligt areal, og vi 
konstaterer at din jordledning er utæt, pålægger vi dig som grundejer at 
renovere din jordledning iht. vandforsyningsloven og vores regulativ. 

Ønsker du ikke at udskifte din ledning, kan du som ejer opstille en 
målerbrønd umiddelbart indenfor skel, hvor din vandmåler flyttes ud 
i. Derved bliver et evt. vandspild på din jordledning registreret på din 
vandmåler. 

Se de to muligheder illustreret nederst på denne side. 

Arbejdet med etablering af en målerbrønd, flytning af måler samt jordledning 
skal foretages af autoriseret VVS'er. 

Nedenfor ses ansvarsfordelingen. Vandforsyningen forestår al renovering i 
offentligt areal, mens du som grundejer har vedligeholdelsesansvaret på 
privat grund. 

 



 
 Hvad koster arbejdet på privat grund 

Du kan som grundejer i det berørte område forvente en omkostning på 
overslagsmæssigt 15.000 kr. til 35.000 kr. ex. moms for udskiftning af 
vandledning på privat grund (ca. 15 til 35 meter). Opstilling af en målerbrønd 
på privat grund koster overslagsmæssigt 9.000 til 10.000 kr. ex. moms. Hvis 
du vælger at opstille en målerbrønd umiddelbart indenfor skel, vil din 
vandmåler blive flyttet ud i målerbrønden. Derved vil det fremadrettet være 
dig som grundejeren, som bekoster et evt. vandspild på din grund. 
 
Udskiftning af din egen vandledning kan med fordel ske samtidig med vores 
ledningsrenovering, da det kan reducere omkostningerne til gravearbejdet 
omkring skel. Derfor anbefaler vi at man begynder at indhente tilbud allerede 
ved det først informationsbrev, hvis man vil benytte egen entreprenør, så 
man er klar til at gå i gang når vi har gravet til dit skel. 

Vælger man ny jordledning udført af herværende entreprenør, fås et tilbud. 
Der afregnes direkte med denne og afregnes på forskud. 

Vælger man målerbrønd, som udføres af herværende entreprenør, vil det 
blive faktureret fra vandværket.  
 
Er din jordledning fra skel og frem til måler allerede i plast, vil du ikke blive 
pålagt at udskifte din jordledning. 

De to muligheder er illustreret nedenfor, hvis din jordledning er utæt: 

 

 

Det er egenbetaling. 

Vandværkets entreprenør kan 

udføre arbejdet. Du kan få en pris. 

Betaling på forskud. Du kan også 

vælge egen entreprenør. 

Lave en aftale med 

vandværket og 

entreprenør. 

Få lavet jordledning fra 

skel og igennem 

fundamentet til huset. 

  

 

 



 

 

Vandværket fakturerer. 

Det er egenbetaling. 

Vandværkets entreprenør 

udfører arbejdet.  

Lave en aftale med 

vandværket. 

VV laver målerbrønden på 

din regning. 

VV flytter vandmåler ud.  

 

 


