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Skjern, den 14. december 2022 

 

 

Renovering af vandledninger i Vedersø Klit 
 

Ringkøbing-Skjern Forsyning planlægger at udskifte vandforsyningsledningerne i Vedersø Klit i 

samme ombæring som etableringen af kloakledninger til sommerhuskloakeringen.  

 

Kort orientering om projektet 

De eksisterende vandledninger er gamle og skal nu udskiftes. Vi skifter både hovedledningerne 

i vejen og stikledninger ind til målerbrønde. I samme ombæring flytter vi målerbrønden ud til 

skel. Arbejdet foregår i perioden januar-juni 2023 og følger tidsplanen for kloakeringen som 

kan ses på www.sommerhuskloakering.dk.  

 

Renovering af vandledninger sker på følgende veje i Vedersø Klit: 

 

- Klitgryden 

- Lyngvej 

- Vikkevej 

- Vedersø Klitvej 

- Sundhuse 

- Lars Murersvej 

- Knakvej 

 

Hvad betyder arbejdet for din hverdag 

Vi lægger nye vandledninger ude i vejen i samme ledningsgrav som de nye kloakledninger. Vi 

skal dog også skifte stikledningerne ind til målerbrønden. I nogle tilfælde kan målerbrøndene 

være placeret langt inde på grunden tæt på sommerhuset. Derfor kan vi være nødt til at grave 

på din grund. Nogle af stikledningerne kan udføres som en styret underboring, hvor 

opgravningen vil være minimal. Vi reetablerer selvfølgelig de berørte arealer efter arbejdet. Vi 

tager billeder af grundene før og efter arbejdet for at dokumentere vores arbejde.   

 

Vi arbejder som hovedregel på hverdage i tidsrummet mellem kl. 07:00-16:00. Der vil kunne 

forekomme støj og spærring af vejen, mens arbejdet pågår.  

Vi forventer kun at skulle lukke for vandet i helt korte perioder, formentlig 5-10 minutter. Vores 

folk på stedet vil løbende kontakte de berørte beboere og lejere, så der ikke startes tøjvask e.l. 
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når vandet lukkes. Vi vil naturligvis bestræbe os på at begrænse generne mest muligt, selvom 

vi ikke kan undgå at forstyrre.  

 

Der kan ske vandbrud i forbindelse med arbejdets udførelse, hvis uheldet er ude. Skulle der ske 

et vandbrud vil dette blive oplyst via SMS-service. Har der været et vandbrud på din vej, så er 

det en god idé at lade vandet skylle godt igennem, og evt. rense vandfilter i vandhanen, næste 

gang, at du kommer ud i dit sommerhus. Der kan evt. åbnes for en udendørs hane. 

 

Udskiftning af din private drikkevandsledning 

Når vi udskifter vores vandledninger, så er det en god mulighed for dig for at udskiftet din 

private drikkevandsledning fra målerbrønden og ind til huset. Der er en række fordele ved at få 

skiftet drikkevandsledning.  

 

Ældre vandledninger er typisk lavet i metaller og kan indeholde et tykt lag rust. Nye rør er lavet 

i sikkert og miljøvenligt plastik som kan holde i op til 75-100 år. Hvis du ønsker et tilbud på 

udskiftning af din private drikkevandsledning, så skal du kontakte et VVS-firma.  

 

Økonomi 

Ringkøbing-Skjern Forsyning afholder alle udgifter til etablering af ledningerne i vejen og ind til 

målerbrønden. Vi afholder også udgifter til reetablering af de berørte arealer. Vi udskifter ikke 

ledningen fra stophanen og ind i dit hus (denne ledning er din ejendom). Vi anbefaler imidlertid 

at du får dette gjort ved samme lejlighed (tilbud skal indhentes fra et VVS-firma). 

 

 

Med venlig hilsen 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 

 

 

 

 


