
 

 

Procedure ved brud på privat jordledninger og konsekvenser. 
Da ledningsnettet i Gadevang er meget gammelt, over 50 år – er alle oprindelige jordledninger tæt på at 
være tærede, udtjente og er renoveringsmodne. Nogle eksisterende jordledninger forventes endog at være 
utætte. 

Som led i bestræbelserne på at reducere vandspildet har Gadevang Vandværks bestyrelse besluttet en 
procedure ved brud på private jordledninger.   

Gadevang Vandværk har undersøgt de muligheder vi har, jf. vores regulativ, for at bede grundejerne om at 
udskifte hele deres udtjente jordledning, fremfor blot at reparere bruddet.  Brud skal straks stoppes. 

Vandværket kan pålægger grundejeren at renovere den eksisterende jordledning iht. gældende 
retsinformation dvs. vandforsyningsloven samt fællesregulativet. 

Vi henstiller til at en grundejer ved brud på jordledningen, skifter hele ledningen, og ikke bare laver en 
lappeløsning. Erfaringsmæssigt kan der hurtigt opstå et brud igen lige ved siden af. En ny jordledning er den 
fornuftigste løsning. Ved brud, skal betales for det vandspild, der er omfattet af bruddet. Vandspildet kan 
fastsættes efter skøn af Gadevang Vandværk. 

Alternativt kan der etableres der en målerbrønd i haven tæt på skel. Stadig som egenbetaling. Dette vil 
kunne faktureres forbrugerne fra vandværkets side. Nærmere placeringen af denne målerbrønd vil blive 
aftalt i samråd med ejeren af matriklen. Din vandmåler vil blive flyttet ud i brønden. 

Bestyrelsen i vandværket fremsender brev til berørt(e) grundejer(e) med ordlyd som nedenfor. Brevet 
gemmes på Vandværkets PC.  

Deadline for reparation eller udskiftning registreres i Excel ark med adresse:  Vandforsyning/Brud på 
jordledning.  
 
Forbrugerne informeres om, at de kan kontakte deres forsikringsselskab, som kan dække nogle af 
omkostningerne. 
 

Hvis jordledninger viser sig allerede at være i PE /plastmateriale, antages denne at være af nyere dato, og 
kan derfor repareres. 

 

Gadevang Vandværk finder det rimeligt at indsatsen med at begrænse vandspildet også omfatter de 
enkelte grundejere.  

 

Denne procedure er besluttet bestyrelsesmøde den 15.09.2022 

Gadevang bestyrelse 


