
 

Vedr. Udskiftning af stophaner.  

Græsted Vandværk udskifter stophaner med målerbrønde.  

Der vil ikke være direkte udgifter for andelshaverne forbundet med udskiftningen.  

Vandværket vil over en årrække udskifte alle stophaner med målerbrønde således, at  

der kan foretages elektronisk aflæsning af vandforbruget.  

Dette betyder, at vandmålerne vil blive flyttet ud i målerbrønden derefter aflæst elektronisk af 

Vandværket.  

Græsted Vandværk starter med Ravnstrupområdet og vil i løbet af nogle år udskifte alle 

stophaner i forsyningsområdet med målerbrønde.  

I forbindelse med arbejdet vil vandforsyningen, i det område der arbejdes i, være 

uregelmæssigt.  

Der kan påregnes lukning af vandet i perioder mandag til fredag kl. 08.00 - 16.00.  

Det må endvidere påregnes, at vandet periodevis kan være misfarvet. Dette vil også gælde  

for ejendomme i de omkringliggende områder.  

Så lad vandet løbe en kort tid f.eks. inden vaskemaskinen sættes i gang.  

I vil blive kontaktet af Græsted Vandværks driftleder inden gravearbejdet starter.     

                                                     

Afgift af ledningsført vand - ændring af regler for godtgørelse ved vandspild mv. 

Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gennemført lovforslag L 158 om ændring 

af lov om afgift af ledningsført vand (godtgørelse ved vandspild mv.) 

Lovændringen indebærer, at forbrugere, som er afkrævet vandafgift i forbindelse med 

vandspild på grund af brud på skjulte vand- installationer, kan få eftergivet vandafgiften.  

 

 

Betingelse for eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild  

Der kan kun ske eftergivelse af vandafgift for vand leveret fra vandværket.  

Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vand- installationer. 

 

Eftergivelse kan kun ske, når vandspildet kan dokumenteres. Vandspildet skal være forårsaget 

af brud. Vandspild på grund af utætte haner, løbende cisterner mv., samt defekter i øvrigt 

giver ikke ret til eftergivelse. 

Der kan kun ske refusion af vandafgifter vedrørende vandspild i ejendomme til boligformål. 

Eftergivelse gives kun for den del af forbruget , som er større end forbrugerens årlige 

normalforbrug tillagt 300 m3. 

Endelig er den en betingelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt 

groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe 

ledningsbruddet. Reparationsarbejdet skal dokumenteres f.eks. ved kopi af faktura fra den 

VVS-installatør, der har repareret skaden. 

Anmodning om eftergivelse af vandafgift 

Forbrugeren skal anmode vandværket om eftergivelse. Græsted Vandværks kontor tlf. 4839 

2795 står til Deres rådighed med yderligere oplysninger og vejledning.  

 



Kontrol af vandmålere 

Vandmålerne er vandværkets ejendom og vil med mellemrum blive kontrolleret/udskiftet. 

Vandmålerne skal være tilgængelige, således at aflæsning/udskiftning kan finde sted. 

Retningslinier for kontrol/udskiftning af vandmålere er fastsat af folketinget og 

trådte i kraft 1.januar 2000 – ændret 1. juli 2018. 

Vandværket har i henhold til denne bekendtgørelse valgt et kontrolsystem baseret på 

stikprøvekontrol af målere (metode 3). 

Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og 

ensartede vilkår for den enkelte forbruger. 

Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspildet som følge af utætte 

installationer, bør De i egen interesse kontrollere, om det lille stjernehjul på måleren står stille, 

når der ikke tappes vand fra installationen eller første ciffer fra højre står stille på digitale 

målere. 

Ved henvendelse til vandværket kan De få yderligere oplysning om vandværkets 

kontrolsystem. 

 


