Tilskud til udskiftning af private jordledninger
VandCenter Syd yder et tilskud til udskiftning af den private jordstikledning i forbindelse med udskiftning af
vandledninger. I 2011 udskifter vi ca. 7 km vandledning, og vi kontakter de berørte kunder direkte.
Hvis du bliver kontaktet af en kunde, der skal have udskiftet sin private jordledning, kan du ringe til
Kunderådgivningen på tlf. 63 13 23 33 og få nærmere oplysninger.
Vi vil gerne koordinere opgaven mellem kunder og VVS-installatører, så arbejdet glider lettest.
Forløbet ved udskiftning
Når jordstikledningen bliver udskiftet, vil vi gerne levere en ny måler, som kan monteres samtidig. Derfor vil vi
bede dig om at kontakte vores montør den dag, jordledningen skal udskiftes. Montøren vil udlevere en ny
måler, og den gamle måler kan afleveres til montøren. Når du monterer den nye måler, skal du skylle stikket
grundigt, så kunden kan undgå snavset vand og tilstopning af måleren.
Ofte er der tvivl om placering af det nye stik. Det er dig som VVS-installatør, der skal orientere VandCenter Syd
om placeringen af den nye stikledning. Du skal også være opmærksom på at bestille boringen af grundhullet og
skydningen ved entreprenøren i god tid, så det er udført senest to dage før den nye stikledning skal trækkes.
Det er også dig som VVS-installatør, der skal sikre stikhullet i kælderens fundament mod vandindtrængning
både under og efter arbejdets afslutning. Hvis der ikke graves et hul udvendigt, skal du orientere kunden om
risikoen for senere indtrængning af vand ved den gamle og nye stikledning, fordi der ikke har været mulighed
for at afskære og tætne det gamle rør eller tætne det nye hul og bøsning udefra. Kunden skal have mulighed
for at vurdere risikoen og beslutte sig for at betale lidt mere for den sikre løsning eller den lidt billigere løsning
med risiko for senere indtrængning af vand.
Hvis der ligger mange kabler og særligt stærkstrømskabler, er det ikke muligt at skyde fra huset og ud til hul i
fortovet. Det skal du aftale med skydeentreprenøren, inden du laver en aftale med kunden, da det ofte vil gøre
projektet dyrere.

