
Skift din jordledning

Verdo Vand udskifter 
forsyningsledninger i  
vejen uden for din bolig.  
 
Det kan betyde, at du skal 
udskifte jordledningen på 
din ejendom.

verdo.com



Når vandrør når en vis alder, kan der 
opstå både utætheder og propper, der 
kan give vandet et lavere tryk og et 
grumset udseende. Det kan gå ud over 
kvaliteten og smagen på vandet. Derfor 
vedligeholder vi løbende vandlednin-
gerne i vejene, så vi sikrer, at vi altid kan 
levere rent vand af høj kvalitet i hanerne. 

I den forbindelse skal du stå for udskift-
ningen af jordledningen til din ejendom. 
Men kun hvis den ikke er lavet af plast. 
Er du i tvivl, skal du kontakte et vilkårligt 

VVS-firma for en nærmere undersøgelse 
af din jordledning.

 
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.

Er du ikke interesseret i at skifte din jord-
ledning, skal du være opmærksom på en 
række forhold:

• Du skal selv flytte vandmåleren, der 
er vores ejendom, ud i en målerbrønd. 
Den skal placeres umiddelbart inden for 
skel. Det skal du selv betale for. 

• Du har ansvaret for, at målerbrønden, 
der er din ejendom, er ren, tør og 
frostfri.  

• Du betaler herefter selv for et eventuelt 
vandspild på din jordledning.

• Hvis du på et senere tidspunkt selv 
udskifter jordledningen, skal måler-
brønden fjernes og måler flyttes ind i 
huset. Det skal du selv betale for.

Derfor 
bør du skifte

Ulemper,  
hvis du ikke skifter
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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. Læs mere på  

verdo.com/vand  

Her kan du blandt andet finde svar  
på de oftest stillede spørgsmål  

og se en oversigt over nuværende  
og kommende gravearbejder.

verdo.com  -  +45 7010 0230 

Generelt

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du  velkommen 
til at kontakte Verdo på 7010 0230 eller  
vand@verdo.com

Om Verdo’s vandforsyning 
Verdo leverer årligt 2,4 mio. rent drikkevand til 36.000 borgere 
og virksomheder i og omkring Randers via 4 vandværker, 20 
boringer og 5 pumpestationer. Kernekompetencerne omfatter 
ledningsarbejde, automation, projektering og digitalisering. 
Verdo er desuden en professionel samarbejds- og sparrings-
partner for andre vandværker. Vandforsyningen er en del  
af Verdo-koncernen 


