
Skift din jordledning
Verdo Vand udskifter forsyningsledninger i vejen uden for din 
bolig. Skift din jordledning og undgå uforudsete udgifter.



Er din jordledning af støbejern eller bly, er det en 
fordel for dig at skifte den i forbindelse med, at vi 
udskifter vandledningen i vejen. Er din jordledning 
af plast, skal du ikke foretage dig noget. 

Fordele, hvis du skifter:

• Vi betaler opgravningen omkring 
stikledningsventilen.

• Vi betaler ledningsmaterialet fra stiklednings-
ventil til husfacade. 

• Vi betaler for evt. vandspild på jordledningen, da 
måleren bliver siddende i huset.
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Er du ikke interesseret i at skifte din jordledning, 
skal du være opmærksom på en række forhold:

• Vi flytter vandmåleren, der er vores ejendom, ud i 
en målerbrønd, placeret umiddelbart inden for skel.

• Du har ansvaret for, at målerbrønden, der er din 
ejendom, er ren, så vidt mulig tør og at måleren 
ikke fryser til.

• Du betaler selv for et evt. vandspild på din jord-
ledning.

• Hvis du på et senere tidspunkt selv udskifter 
jordledningen, skal målerbrønden fjernes og 
måler flyttes ind i huset. Det skal du selv  
betale for.
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• Stikledninger og stikledningsventiler 
ejes og vedligeholdes af Verdo Vand.

• Jordledninger ejes og vedligeholdes af 
ejendommens ejer. 

• Vandinstallationer ejes og vedligeholdes  
af ejendommens ejer. 

• Vandmålere stilles til rådighed for 
brugere og forbliver Verdo Vands 
ejendom.

verdo.dk  -  +45 8911 4811 

Generelt

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du  velkommen 
til at kontakte Verdo på 8911 4811 eller  
vand@verdo.dk

Om Verdo’s vandforsyning 
Verdo leverer rent drikkevand til 49.000 borgere og 
virksomheder i og omkring Randers via 5 vandvær-
ker, 21 boringer og 4 pumpestationer. Kernekom-
petencerne omfatter ledningsarbejde, automation, 
projektering og digitalisering. Verdo er desuden en 
professionel samarbejds- og sparringspartner for 
andre vandværker. Vandforsyningen er en del af 
Verdo-koncernen 


