
BoligAvisen
for Randers og opland

Onsdag 12. december 2012Til samtlige husstande

Vandmålere bliver 
kloge i Kristrup / 02

Se det største udvalg af boligemner
fra Randers og opland i...

9. a fra Randers Realskole og 9. b fra Rismølleskolen er blandt fi-
nalisterne, når DM i håndværk afgøres ved en finale i NRGI Arena i 
Aarhus 24.-26. januar.

To lokale 9. klasser til DM i  skills/29
Villaen ligger i det populære Stevnstrup. Denne udstykning ligger 
højt, så der er en rigtig flot udsigt fra ejendommen.

Arkitekttegnet villa i Stevnstrup/16
Priserne på villaer og rækkehuse har stabiliseret sig på samme ni-
veau som for et år siden. Men der gives i dag markant mindre pris-
nedslag på husene sammenlignet med for 12 måneder siden.

Huspriserne er stabile /02

Stilfuld bolig i 
Assentoft /32

BoligAvisen ud-
kommer hver uge

 i din postkasse
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BoligAvisen

BOLIGER: Salgspriserne på vil-
laer og rækkehuse er yderst 
stabile, og familiens kommen-
de hus koster i dag det samme 
som for et år siden. Men der gi-
ves i dag markant mindre pris-
nedslag på husene sammenlig-
net med for 12 måneder siden. 
Det viser helt nye tal fra Bo-
ligsidens Markedsindeks, der 
er den mest aktuelle opgørelse 
over udviklingen på boligmar-
kedet i november 2012.

Markedet for villaer og ræk-
kehuse er i den grad præget 
af  stabilitet. Prisen på villaer 
og rækkehuse faldt i novem-
ber med 0,1 pct. og ligger nu 
på sidste års niveau. Det viser 

tal fra Boligsidens Markedsin-
deks, der bygger på salgsdata 
fra november måned.

»Et gennemsnitligt hus ko-
ster 11.119 kroner pr. kvadrat-
meter. Sådan var det for ét år 
siden, sådan var det i sidste 
måned, og sådan er det i dag. I 
løbet af  året har boligpriserne 
svinget på landsplan med min-
dre end 220 kr. eller omkring 
30.000 kr. for et parcelhus på 
150 kvm. Mere stabile priser 
får man ikke,« siger Birgit Da-
etz, kommunikationsdirektør 
hos boligsiden.dk.

Hun fortsætter:
»Vi forventer ikke yderlige-

re prisfald på enfamiliehuse i 

den nærmeste fremtid. Meget 
afhænger selvfølgelig af  den 
hjemlige økonomiske udvik-
ling, og hvis der ikke kommer 
ubehagelige overraskelser i for 
eksempel ledighedstallene, så 
regner vi med fortsat stabi-
litet, ja måske endda en lille 
fremgang i de kommende må-
neder.«

Priserne lå helt stabilt i lø-
bet af  november måned, og det 
mønster går igen i samtlige de-
le af  landet. Ser man over det 
seneste år, er der imidlertid 
regionale udsving, og priser-
ne er 3,7 pct. lavere i Region 
Sjælland, mens de er 1,6 pct. 
højere i Region Hovedstaden.

Mindre prisnedslag
Boligsælgere har fået gunstige-
re vilkår på markedet, og det 
afspejler sig i prisnedslagene. 
Der bliver nemlig i dag i gen-
nemsnit givet et nedslag, der 
er 14 pct. lavere end på samme 
tidspunkt sidste år. I gennem-
snit får køber i dag en salgs-
pris, der er 744 kr. lavere pr. 
kvadratmeter, hvilket svarer 
til godt 100.000 kr. i nedslag for 
et parcelhus på 150 kvm.

Se alle tallene for ejerlejlig-
heder, huse og fritidshuse samt 
for din region og kommune på 
Boligsidens Markedsindeks 
november 2012

Læs mere på Boligsiden.dk.
pcb

Huspriserne er nu oppe 
på sidste års niveau

 ■ Villaer og rækkehuse: Prisen på villaer og rækkehuse faldt i 
november med , pct. og ligger , pct. under sidste års niveau.

 ■ Salgstiden for villaer og rækkehuse er den seneste måned 
steget med knap en pct., og det tager nu i gennemsnit  
dage at få solgt sit hus. Dermed tager det i dag  uger længere 
at sælge sit hus end for et år siden. Nedslaget på villaer og 
rækkehuse ligger på  kr. pr. kvadratmeter. Prisnedslaget er i 
dag mindre end for et år siden, og det gælder alle fem regioner.

 ■ Ejerlejligheder: Salgspriserne er steget med knap  pct. den seneste 
måned og  pct. det seneste år. Salgspriserne er i alle regioner højere 
end for såvel en måned som for  måneder siden. Salgstiden er 
faldet med lidt over  pct. på et år, og det tager nu i gennemsnit 
knap  måneder at sælge ejerlejligheden. Prisnedslaget er faldet 
med  pct. over  måneder og er nu på  kr. pr. kvadratmeter.

Fakta

BOLIGMARKEDET

RANDERS: Kristrup Vandværk 
har besluttet at investere i in-
telligente vandmålere, der re-
gistrerer lækager og giver mu-
lighed for at fjernaflæse for-
bruget. Udskiftningen af  de 
nuværende mekaniske måle-
re betyder, at vandværket selv 
vil stå for aflæsningen af  må-
lerne i fremtiden, og det giver 
fordele for både forbrugere og 
vandværk.

Hvert år oplever Kristrup 
Vandværk fejlagtige og glemte 
aflæsninger, det der svarer til 
ca. 10 procent, og det medfører 
ekstra udgifter og administra-
tion. Derfor har vandværket 
valgt at investere i nye intelli-
gente målere, som kan aflæses 
trådløst af  vandværket. Inve-
steringen omfatter 1000 måle-
re fra den danske målerprodu-
cent Kamstrup.

Flere fordele
»At vi nu selv kan aflæse vand-
målerne har flere fordele, og 
særligt for forbrugerne er det 
en god service, at de ikke læn-
gere selv skal huske at aflæse 
deres vandmåler. Samtidig kan 

forbrugerne forvente en mere 
nøjagtig aflæsning af  forbru-
get«, siger vandværksbesty-
rer Michael Mose fra Kristrup 
Vandværk.

Til trods for at forbrugerne 
ikke længere vil være forplig-
tet til at aflæse deres vandmå-
ler årligt, er det alligevel blevet 
nemmere at aflæse forbruget. 
Måleren er udstyret med stort 
digitalt display, hvor tallene er 
tydelige og nemme at aflæse. 
Og idet måleren kan aflæse for-
bruget i liter, vil forbrugerne 
kunne følge deres forbrug helt 
ned til én liter. De intelligente 
målere kan derved bidrage til 
en øget bevidsthed om forbrug 
og forbrugsmønstre.

Opdager lækager
Fordi måleren registrerer for-
brugsmønstret så detaljeret, 
vil den også notere et pludse-
ligt unormalt højt forbrug, der 
ofte er tegn på begyndende læ-
kage eller rørsprængning. Ved 
vandværkets første kontrolaf-
læsning blev der registreret en 
lækage, som kunne have kostet 
den pågældende forbruger rig-

tig mange penge.
»Da vi aflæste de første må-

lere, opdagede vi en lækage, 
som viste sig at være et løben-
de toilet. Toilettet løb med 900 
L/timen, og det ville have ko-
stet i omegnen af  400.000 kr., 
hvis det havde løbet i ét år. For-
brugeren blev naturligvis rig-
tig glad for at kunne spare nog-
le penge. Det samme gjorde vi, 
da vi nu ved, at de nye målere 
er en rigtig god investering«, 
fortæller Michael Mose.

»Tidligere havde vi proble-
mer med at lokalisere lækager 
og store vandbrud, nu kan vi 
opdage lækager på et tidligere 
stadie. Forbrugerne kan også 
selv holde øje med deres må-
ler, som viser en alarmmedde-
lelse i displayet ved mistanke 
om lækage«, fortsætter Mi-
chael Mose.

De første 600 målere er in-
stalleret, og de resterende 400 
vil blive udskiftet i løbet af  1. 
kvartal 2013.
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Din vandmåler opdager lækager

Kristrup Vandværk har valgt at investere i nye intelligente målere, 
som kan afl æses trådløst af vandværket. Pressebillede

Prisen på villaer og rækkehuse faldt i november med , pct. og 
ligger nu på sidste års niveau. Tegning: Jens Nex


