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Pressemeddelelse

Undersøgelse for bly og udskiftning af
stikledninger er fuldført
Tønder Forsyning er nu færdig som planlagt med at udskifte og tjekke stikledninger i
Tønder By for bly. I sommeren 2011 kom det frem, at der var flere huse i Tønder By,
der havde blyinstallationer som var almindeligt brugt i Tønder By, da den var tysk og
frem til 1940’erne.
I tæt samarbejde med Tønder Kommune kom Tønder Forsyning A/S i efteråret 2011 med en
handlingsplan for udskiftningen af eventuelle offentlige vandrør af bly i Tønder By. I planen
stod at arbejdet skulle være udført inden udgangen af 2012.
Direktør for Tønder Forsyning - Bo K. Ludvigsen - er tilfreds med at have meddelt Tønder
Kommune at Tønder Forsyning nu har afsluttet blysagen til tiden.
- I handlingsplanen skulle alle huse der er bygget frem til 1950 undersøges, men for at være
helt sikker har vi undersøgt huse op til 1960 i Tønder by. Så det er hele den indre by der nu er
tjekket for offentlige blyrør, udtaler Bo K. Ludvigsen.
- Vi har gennemgået 67 gader i Tønder By og der blev i disse gader fundet 34 offentlige stik
med bly som er blevet udskiftet. Så der var betydelig færre blyrør i det offentlige vandledningssystem end man frygtede, fortæller driftschef John Pies Christiansen.
Samarbejdet med husejere og de lokale VVS-installatører er gået rigtig godt – der har været
forståelse for de gener, der har været i forbindelse med de opgravninger, undersøgelser og udtagninger af vandprøver, der er blevet fortaget.
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