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Afprøvning af måler

Forbrugsart
Varme

Vand

Undertegnede ejer af ejendommen:
Undertegnede ejer af ejendommen:

Forbrugsstedsoplysninger
Adresse
Undertegnede ejer af ejendommen:
Postnr. og by

Anmoder om afprøvning af måler for kontrol af, om måleren tæller korrekt

Målerens oplysninger
Varmemålernr.

Står på

mWh.

Vandmålernr.

Står på

m3

og på

m3

Jeg er indforstået med, at omkostninger til afprøvning af måler betales som angivet i
-

Frederikshavn Varme A/S regulativ, § 10.2
Frederikshavn Vand A/S regulativ, § 9.15

Jeg er gjort bekendt med, at udgiften til undersøgelse af måler er oplyst i gældende prisbog.
Jeg er indforstået med, at der bliver taget billeddokumentation af måleren, inden den bliver taget ned.
Jeg er endvidere indforstået med, at afprøvningens praktiske udførelse og endelig resultat ikke efterfølgende kan forhandles.

Grundejer
Dato

Underskrift

Tlf.

Frederikshavn Forsyning A/S
Dato

Underskrift

Frederikshavn Forsyning A/S
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Uddrag fra regulativ i Varme
"Almindelige bestemmelse for levering af fjernvarme"
10. Målerafprøvning
10.2 Forsyningen er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning. Kunden kan ved
skriftlig henvendelse til Forsyningen forlange at få måleren afprøvet.
Målere anses at vise rigtigt, når disse overholder krav som specificeret i Erhvervsfremme Styrelsens direktiv
vedrørende tekniske krav for varmeenergimålere. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften
til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Forsyningen.
Hvis afvigelsen ikke overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel mål og aflæsning som målerafprøvning af kunden. Pris på målerafprøvning fremgår af Forsyningens prisblad.

Uddrag fra regulativ i Vand
"Regulativ for levering af vand"
9. Afregningsmålere
9.15 Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til Frederikshavn Vand A/S forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.
Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser
for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen
henviser.
Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Frederikshavn Vand A/S.
Efter høring af ejeren foretager Frederikshavn Vand A/S en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det
målte forbrug for det tidsrum, hvor Frederikshavn Vand A/S skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog
højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.
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