1

Januar 2019

TIL GRUNDEJERE/FORBRUGERE I
VEMMELEV-FORLEV VANDVÆRKS FORSYNINGSOMRÅDE

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE UDSKIFTNING TIL ELEKTRONISKE,
FJERNAFLÆSTE MÅLERE
Vemmelev-Forlev Vandværk står foran en udskiftning af alle vandmålere. Udskiftningen vil
foregå i perioden 1. marts – 1. november 2019.
De nye og moderne elektroniske målere, som er baseret på ultralyd, er billigere at servicere, har længere
holdbarhed og kan fjernaflæses, ligesom de kan give forbrugeren besked om lækager i egen installation.
Det er firmaet Kamstrup, der skal stå for at levere de nye målere.

VENTILER / RØR / MÅLER:
For at kunne udskifte måleren er det nødvendigt, at der er funktionsdygtige afspærringsventiler før
måleren, samt at installationerne omkring måleren er i så god stand, at de kan tåle en målerudskiftning.
DISSE VENTILER/RØR HØRER TIL HUSINSTALLATIONEN OG ER ET KRAV JF. ”NORM FOR
VANDINSTALLATIONER, DS 439, pkt. 3.2.5.”: ”Målerne anbringes mellem 2 afspærringsventiler …”

Det er således husejerens ansvar, at disse ventiler/rør virker og er tilgængelige,
ligesom det er vigtigt, at der er fri adgang til måleren.
Såfremt en ventil eller jordstophanen er defekte, skal disse bringes i orden inden udskiftning af måleren.
Denne omkostning påhviler ejeren, ligesom eventuel tid, der medgår til at skaffe adgang til en
utilgængelig måler, skal afregnes direkte med VVS montøren.

Udgifter til selve målerudskiftningen afholdes af Vandværket.
Vi aflæser vandforbruget på den gamle måler og overfører dette tal til den ordinære afregning pr.
31.12.2019. Udskiftningen dokumenteres med foto af gammel og ny måler på udskiftningsdagen.
Der vil ikke mere blive udsendt aflæsningskort, idet Vandværket fremover vil sørge for fjernaflæsning af
alle målere.
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For helårshuse med indendørs målerinstallation gælder følgende:
Grundejeren/forbrugeren vil blive kontaktet for en aftale om tidspunkt for målerudskiftningen.

For ejendomme med målerbrønd gælder følgende:
Da måleren er placeret i målerbrønd, kan måleren skiftes uden forudgående aftale. VVS montøren vil
blot lægge en seddel i postkassen, når udskiftningen er sket.

I forbindelse med det forestående arbejde er det vigtigt for os at kende
telefonnumre og mailadresser, og vi beder derfor ALLE grundejere/forbrugere
om snarest muligt - og gerne allerede i dag - at gå ind på

www.vfv.dk og under fanen SMS-SERVICE angive
•
•
•
•

ejendommens adresse
grundejerens/forbrugerens navn
mobilnummer
mailadresse

Alternativt kan oplysningerne sendes pr. mail til kontakt@vfv.dk
Hvis man ikke har en mailadresse, kan de ønskede informationer sendes pr. brev til

Vemmelev-Forlev Vandværk, Vandværksvej 13a, 4241 Vemmelev
Når Vemmelev-Forlev Vandværk har modtaget de aftalte oplysninger, vil VVS montøren kontakte de
enkelte grundejere/forbrugere for at aftale et tidspunkt for målerudskiftningen, og VVS montøren vil
herefter være kontaktperson vedrørende dette arbejde.
På www.vfv.dk vil der løbende blive orienteret om målerne, tidsplanen etc.
Vi takker på forhånd alle for et hurtigt svar, da de nævnte oplysninger skal bruges meget snart.

Med venlig hilsen
VEMMELEV-FORLEV VANDVÆRK
Pbv. Viggo Andersen

