Etablering af målerbrønde i Tune.
Til alle aftagere af vand fra Tune Vandværk.
I 2012 besluttede Tune Vandværk at der skal opsætte målerbrønde hos alle aftagere af vand fra Tune
vandværk, det betyder at vandmåleren/aflæsnings måleren vil blive flyttet fra boligen og ud i en
målerbrønd som normalt vil blive placeret ca. 1 m inden på grunden fra skel, jf. Tune Vandværks regulativ.
Der er flere årsager til beslutningen om etableringen af målerbrønde, det første er rent juridisk. Hvis der
sker brud på en jordledning inde på privat grund, d.v.s. ejerens vandledning og vandmåleren sidder inde i
huset, vil det være svært for Tune Vandværk at opgøre et eventuelt vandspild. Tune Vandværk kan blive
pålagt en ekstra stats afgift (og d.v.s. regning til alle aftagerne af vand fra Tune Vandværk), hvis der er
vandspild, som vi ikke kan afregne for. En anden årsag er forberedelse til elektronisk aflæsning af
vandmålerne, som vil komme på et tidspunkt inden for alt for mange år.
Det at opsætte målerbrønde hos alle aftager i Tune, er en stor opgave for Tune vandværk som vil blive
taget løbene over en årrække, alt efter økonomi, renoveringer mm. Tune Vandværk forsøger at tage nogle
veje, dele af veje i Tune på en gang, samt hvis der skal laves vandledninger - renoveringer vil der blive opsat
målerbrønde. Der vil på hjemmesiden være en plan for etablering af målerbrønde ½ år frem i tiden.
Tune Vandværk er fuldt ud klar over de ulemper I som forbruger må leve med under etablering, men vi
håber på Jeres forståelse og samarbejde.
De vil altid blive orienteret om datoen for igangsætning af arbejdet på deres vej – område. (skrivelse i
postkassen).
Målerbrøndene etableres og betales af Tune Vandværk uden udgifter for ejeren af ejendommen, Tune
Vandværk reetablere selvfølgelig området hvor vi har sat målerbrønden.
Målerbrønden tilsluttes deres eksistere vandledning, husk den nuværende stophanen skal være tilgængelig.
Vandmåleren inde i huset vil senere blive flyttet til målerbrønden, Tune vandværk kontakter jer om
tidsaftale.
Når arbejdet er udført samt reetableringen er godkendt af Jer, overgår ejerskab, drift og vedligeholdelse af
målerbrønden til ejer jf. Tune vandværks regulativ.
Tune Vandværk har ikke valget 1 entreprenør på hele opgaven, men indhenter priser fra min. 3
entreprenører på årets arbejder med målerbrønde. Tune Vandværk oplyser gerne hvilke entreprenør som
er valgt til Deres vej-område. Tag gerne en snak med entreprenøren når han er på vejen.
Har De en gammel jern jordledning, kan De måske med fordel udskifte denne samtidig med at
entreprenørerne sætter målerbrønden og er i området. (det aftaler I selv direkte med entreprenørerne og
er Tune Vandværk uvedkommende)
Her kan I se de 2 typer dæksler som Tune vandværk montere Type 1. i græs-bede og type 2 i indkørsler.
(link)
Regulativet for Tune vandværk kan ses her. (link)

