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Her skal skiftes vandledning



Hvorfor?

• Del af den løbende vedligeholdelse af hovedledninger

• Store problemer med stikledninger / stophaner
• Flere stik forsyner 2 ejendomme, hvilket er meget uhensigtsmæssigt

• Flere privat stophaner kan ikke findes, så der kan ikke lukkes for vandet

• Adskillige jordledninger/stikledninger er gamle jernledninger



Hvad gør Ganløse Vand

• Laver den nye hovedledning

• Skifter stikledningen frem til skel (+/- 1 m) – gerne der hvor 
eksisterende stophane/stik er hvis grundejer kan påvise det – ellers 
træffes beslutning sammen med grundejer om hvor stik skal komme 
ind.

• Sætter en ny stophane ude ved hovedledningen

• Hvis eksisterende private jordledning fortsat skal bruges (godkendt), 
koble vandet til.

• Lade både den nye vandledning og den gamle ledning være i brug i 4 
måneder, før den gamle ledning lukkes.



Hvad skal man som Andelshaver

• Kunne påvise hvor ens stophane/stik er.
• Hvis man ikke kan påvise stophanen/stik eller hvis den står hos naboen, så 

sammen med os beslutte hvor et nyt stik skal placeres. 

• Sikre at egen privat installation er i god stand, dvs:
• Enten at have en nyere installation (dvs. jordledning i plast) som skal 

godkendes af Ganløse Vandværk (vi kigger i hullet ved vejen og ved 
gennemføringen ind i huset – det skal være plast begge steder)

• Eller få etableret en ny jordledning  

• Eller få sat en målerbrønd ved skel (pris 12.500 ved placering i græs, tillæg for 
belægning)

• Evt. omlægning af private ledninger ved autoriseret VVS



Overvejelser som Andelshaver

• Skal jeg skifte min jordledning?
• Det anbefales hvis det er en gammel ledning, ledninger skal normalt skiftes 

lige så tit som man skifter tag.

• Hvis den ligger hos naboen, så ja! Det nye stik skal ind til jeres egen matrikel 
og ikke via. naboen.

• Evt. lave en aftale med Vandværkets entreprenør (uden om vandværket), så 
arbejdet kan laves samtidig – det vil ofte være billigst da der kan spares at 
grave 1 hul, ved at privat/offentlig ledning laves sammenhængende



Hvad sker der hvis jeg ikke gør noget?

Hvis man som andelshaver ikke gør noget, så laves et nyt stik som 
ender ved skelgrænsen.

Stikket tilsluttes ikke!
• Tilslutning kræver at vi ved hvor eksisterende stik er, samt at vi har godkendt den 

eksisterende private ledning. Det kan vi kun hvis I har ladet os komme ind og konstatere at 
det er plast…

Efter 4 måneder lukkes den gamle vandforsyning!


