
 

Nyrup, januar 2021. 

Undgå frostsprængte rør i dit sommerhus. 

 
HUSK at lukke for vandet i målerbrønden, når dit sommerhus er ubeboet. 

 

 

Den 20. januar 2021. 

Om morgenen denne dag kunne vandværkets bestyrer ved aflæsning af vandværkets SRO (styrings- og 

overvågningssystem) tydeligt se, at forbruget i løbet af natten var unormalt højt i alle tre forsyningsom-

råder.  

 

Det unormalt høje forbrug blev observeret netop som vejret efter en frostperiode blev mildere, og tem-

peraturen kom over frysepunktet.  

 

Det var derfor en rimelig antagelse baseret på aflæsning af SRO-systemet og på erfaring fra tidligere år, 

at der var huse i alle tre forsyningsområder, hvor vandet løb ud af frostsprængte rør. Der kunne altså i 

flere huse være et større vandspild fra frostsprængte vandrør. Et sådant vandspild er dyrt for husejeren 

og ødelæggende for huset.  

 

Med vandværkets nuværende udstyr kan det tage dage eller i værste fald uger at lokalisere huse med 

vandspild. 

 

SMS-besked. 

Vandværkets bestyrer valgte om formiddagen den 20. januar at udsende en SMS til alle forbrugere om, 

at vandværket havde observeret et kraftigt øget forbrug af vand, og at vandværket anbefalede, at man 

kontrollerede, om ens hus var ramt af vandskade. Det er første gang, vandværket har brugt sin SMS-

service fra forsommeren 2020 til at advare om muligt vandspild og mulige vandskader. 

 

Henstillingen var henvendt til husejere, hvis hus stod ubeboet, og hvor der ikke var lukket for vandet i 

målerbrønden. Dette vil blive præciseret i fremtidige lignende situationer. Henstillingen gjaldt derimod 

ikke beboede huse eller huse, hvor der var lukket for vandet i målerbrønden.  

 

Der var flere huse med vandspild 

Vandværksbestyreren fandt med held og dygtighed i løbet af den 21. januar i et forsyningsområde to 

huse, hvor der var frostsprængte rør, og hvor der var et betydeligt vandspild. Ved begge huse blev der 

lukket for vandet i målerbrønden, og ejerne bliver kontaktet.  

 

I et andet forsyningsområde var der et vandspild på flere hundrede liter i timen. Dette vandspild op-

hørte brat ved frokosttid den 20. januar. Der var sandsynligvis også et vandspild i et tredje forsynings-

område. 

 



 

Vandværket har ikke mulighed for at svare på en masse telefoniske forespørgsler. 

Vandværket kan ikke i en situation som den foran beskrevne afsætte personale til at besvare forespørgs-

ler fra bekymrede husejere. 

 

Vandværket har kun to ansatte. Vandværkets bestyrer fik travlt med at søge efter lækager og kunne 

ikke via sin vagttelefon svare på de mange telefoniske forespørgsler. Vandværkets kontorfuldmægtig 

kommer hver tirsdag eftermiddag for at ordne regnskab og anden administration og kan heller ikke 

svare på en masse telefoniske forespørgsler fra bekymrede husejere.  

 

Vandværkets hjemmeside. 

Vandværket er i gang med at få mulighed for hurtigt at give orienteringer på sin hjemmeside, herunder 

om situationer som den der opstod om morgenen den 20. januar. 

 

Fjernaflæste målere. 

Bestyrelsen vil i øvrigt på den kommende generalforsamling i 2021 fremsætte forslag om at udskifte 

vandmålerne til fjernaflæste målere.  

 

Det kan bl.a. give mulighed for hurtigt at se, hvor der kan være lækager, sådan at SMS-er kan sendes 

netop til de veje / områder, hvor der kan aflæses et vandspild. 


