SKIFT AF VANDMÅLER
Nu er det tid til at skifte din vandmåler

FORSYNINGENS ANSVAR
Forsyningen laver lovpligtig kontrol af alle vandmålere cirka hvert sjette år. Det
gør vi for at sikre, at du kun betaler for det vand, du bruger. Almindelig slitage
kan resultere i en unøjagtig måler, og konstaterer vi det, skifter vi naturligvis
vandmåleren.
Desuden bliver alle målere løbende skiftet for at sikre, at du altid har en måler,
der fungerer korrekt. Det er vores egne montører, der skifter målerne. Målerne
tilhører Forsyningen, og vi skal derfor når som helst kunne kontrollere og skifte
vandmåleren.

DIT ANSVAR
Som ejer starter dit ansvar for vandinstallationen ved stophanen, der som regel
sidder ved skellet ind til ejendommen. Selve vandmåleren er Forsyningens ejendom, men det er dit ansvar at vedligeholde installationen - det vil sige rør og
afspærringsventiler omkring vandmåleren.

Skift af vandmåler – Juni 2015

3

Du skal blandt andet sørge for, at ventilerne kan lukke af for vandet, før vores
montør kommer for at skifte måleren. Kan vi ikke lukke for vandet, kan vi ikke
afmontere den gamle måler. Sørg for gode adgangsforhold og orden omkring
måleren, så udskiftningen kan ske sikkert og hygiejnisk.

VENTILER DER DUR
Før du bestiller tid til målerskift, skal du undersøge, om ventilerne på hver side af
måleren kan lukke for vandet. Kan de ikke det, skal du først have en autoriseret
VVS-installatør til at skifte ventilerne.
I ældre huse er der ofte kun én ventil. Det er i orden, hvis der er et afløb under
eller i nærheden af vandmåleren. Er måleren placeret i et skab eller over et gulvtæppe, skal der være en ventil på begge sider af måleren, før vi kan skifte den.
I etageejendomme og i nyere huse skal der være en ventil på begge sider af
vandmåleren.
Ventiler kan være udformet forskelligt. Her ser du et par eksempler på de mest
typiske ventiler.
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AFPRØV VENTILERNE
1. Først skal du åbne for en vandhane så tæt på måleren som muligt. Luk
derefter først den ene ventil placeret før måleren, så viseren på måleren
stopper. Tjek, at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.
2. Luk derefter den anden ventil placeret efter måleren, så målerens viser
stopper. Tjek, at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.
Skulle du få en vandskade i huset, er det rart at vide, at ventilerne er i orden, så
du kan lukke for vandtilgangen.

HOLD ØJE MED DIT VANDFORBRUG
Vandspild kan hurtigt blive meget dyrt. Se efter en gang imellem, om vandmåleren står stille, når du ikke bruger vand. Hvis måleren alligevel tæller videre, kan
det skyldes et brud på din vandinstallation, og du bør straks kontakte en autoriseret VVS-installatør.

HENT APP'EN minForsyning
Med app'en minForsyning får du mulighed for via en smartphone eller tablet at
indberette aflæsning af dine målere. Indberetningen bliver automatisk registreret
i Forsyningens afregnings-system, og grafer vil give dig et godt overblik over det
aktuelle forbrug i forhold til det forventede årsforbrug, og endelig er det muligt
at sammenligne forbruget med tidligere års forbrug.
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SPAR PENGE – HUSK AT BESTILLE TID
Skulle du efter flere henvendelser glemme at bestille tid til målerskift, kan vi ved
fogedens hjælp få adgang til din ejendom, hvilket vil betyde ekstra omkostninger
for dig. Så husk at bestille tid allerede, når du modtager det første brev.
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