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Vedr.: Information om igangsætning af ledningsudskiftning/-renovering i VSVF.
VSVF har besluttet at opstarte en større udskiftning af utætte og lækkende ledninger i forsyningens område,
startende med det nordvestlige område af forsyningen i jeres område.
Begrundelsen herfor er at VSVF har oplevet flere brud i dette område og ønsker at forny ledningssystemet
generelt så det fremtidige vandspild såvel som antallet af brud kan bringes under kontrol og forventeligt
nedbringes betydeligt i de kommende år, hvor ledningsrenoveringen pågår.
Denne fornyelse af ledningssystemet vil følge anbefalingerne fra VSVF’s nyeste hydrauliske rapport og
ledningsrenoveringsplan fra 2019.
I ovenstående gade vil entreprenøren udskifte/renovere/opgradere det nuværende ledningssystem til et
moderne PE-vandledningssystem, hvilket vil indebære at den enkelte beboer vil få besøg af entreprenørens
fagfolk når de når frem i gaden med renoveringen.
Ved hver vandforbruger/beboer vil der blive ført en ny stikledning i Ø32mm frem til dennes matrikel, hvor
der så efterfølgende vil blive foretaget en tæthedsprøvning af matriklens nuværende jordledning frem til
beboerens vandinstallation.
Denne tæthedsprøvning vil så enten vise sig at være TÆT eller UTÆT, hvilket munder ud i følgende
situationer:
A. TÆT ☺: Nuværende jordledning viser sig at være tæt, idet den holder trykket ”konstant”.
 Så vil entreprenøren blot tilslutte den nye stikledning i skel med den gamle jordledning
B. UTÆT : Nuværende jordledning viser sig at være utæt (kan IKKE holde trykket):
 Så vil entreprenøren afvente beboerens (forbrugerens) valg af følgende 3 valgmuligheder:
B1: Forbrugeren ønsker selv at stå for udbedring af utæt privat jordledning indenfor 10 dage efter
tæthedsprøvningen. Reparation eller udskiftning skal synes af vandværket (VSVF).
 Husk eventuelt at kontakte privat forsikringsselskab for at høre om ”forsikrings-sag eller ej”.
B2: VSVF leverer og monterer ny Målerbrønd ved skel på forbrugerens regning. Jævnfør vedlagte
TilbudsListe (Tilbud nr. 1) – nuværende måler flyttes ud i ny brønd.
B3: VSVF leverer og monterer ny Jordledning fra skel og frem til målerinstallation på forbrugerens
regning. Jævnfør vedlagte TilbudsListe (Tilbud nr. 2)



Hvis der er spørgsmål, er De velkommen til at kontakte SHT på ovenstående telefonnummer.

