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KUNDEINFO 
22.12.2019 

Udskiftning af alle forbrugsmålere. 

Så er det tid for lidt opfølgende kundeinfo, omkring den igangværende udskiftning af alle de gamle 
mekaniske vingehjulsmålere, til nye digitale og fjernaflæste forbrugsmålere. 
 
 
Hvorfor udskifter vi alle målerne? 
 
Gennem mange år har Vind Vandværk – i lighed med de fleste andre vandværker anvendt 
mekaniske vingehjulsmålere, som overordnet set har fungeret tilfredsstillende for både forbrugere 
og vandværk. 
 
Imidlertid ønsker bestyrelsen nu at opgradere og modernisere denne vigtige komponent og funktion, 
til gavn for både forbrugere og for vandværket. 
 
Her er nogle af de fordele, som de nye digitale målere har ift. de gamle mekaniske: 
 

• Den enkelte forbruger skal nu ikke længere selv foretage en manuel aflæsning og 
indberetning af husstandens årlige vandforbrug. 
Årsaflæsningen udføres fremover helt automatisk via ”drive-by” fjernaflæsning, som udføres 
af vandværket. 

• Teknikken i de elektroniske målere medfører en meget præcis beregning af vandforbruget 

• Den nye digitale måler registrerer og viser forskellige unormale forbrugssituationer, som 
f.eks. en lækage eller et rørbrud. 
Disse ”fejlsituationer” kan aflæses direkte på målerens display (Se illustration herunder) 

• Måleren gemmer forbrugsdata for de seneste 460 dage, hvilket bl.a. muliggør dataudtræk og 
efterfølgende analysering og visualisering af den enkelte forbrugers detaljerede 
”forbrugsmønster”.  

• Måleren er brugervenlig og har et stort let aflæseligt digitalt display, hvor man kan aflæse 
vandforbruget helt ned til 1 liter  
 

  
Du skal dog stadig være opmærksom på:  
 

• at du som forbruger stadig skal holde øje med, og fortsat har ansvaret for dit eget 
vandforbrug, selvom det nu bliver registreret digitalt. 

• at alt vandspild inden for din egen matrikel, stadig er dit eget ansvar, jf. fællesregulativet.   
 

Alle omkostninger ifm. målerudskiftningen vil som sådan ikke udløse noget særbidrag fra 
forbrugerne, idet vandværkets bestyrelse, gennem flere år har søgt - og stadig søger, at tilpasse de 
årlige takstblade, så vandpriserne så vidt muligt sikrer løbende ”opsparing” til relevante og 
nødvendige vedligeholdelsesarbejder. 
 
Som udgangspunkt er det kun forbrugsmåleren som er vandværkets ejendom, så derfor er det ejers 
ansvar, at eksempelvis afspærringsventilen umiddelbart før vandmåleren fungerer korrekt og kan 
lukke for vandet Endvidere er det ejer som hæfter for ansvar og omkostning, såfremt vandværket i 
forbindelse med udskiftningen, skulle opdage et brud på den private del af vandforsyningen – dvs. 
på jordledningen frem til huset eller på andre dele af vandinstallationen indenfor skel. 
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Ifm. målerudskiftningen noteres målerstanden på den gamle måler således, at forbruget frem til 
målerudskiftningsdatoen gemmes og tillægges det efterfølgende restforbrug, som registreres af de 
nye digitale målere frem til den første fjernaflæsning eller ”årsaflæsning”, som vandværkets 
bestyrelse forventes gennemført senest medio januar 2020.  
 
Fra i år og i årene fremover, vil ingen af vore forbrugere modtage noget selvaflæsningskort, da 
aflæsningen af årsforbruget nu vil ske helt automatisk, når vandværket kører forbi ejendommen med 
det nye registreringsudstyr. 
 
Alle forbrugere har i forbindelse med målerudskiftningen fået udleveret en lille ”brugervejledning”, 
som viser målerens udseende og kort beskriver de forskellige funktioner. (Se billede herunder) 
 
Skulle der imidlertid være spørgsmål eller ønsker om supplerende info, så er man naturligvis 
velkommen til at kontakte vandværkets driftsleder Johannes Hay, som kan træffes på tlf. 20620023. 
 

Venlig hilsen 

VIND VANDVÆRK 
Bestyrelsen 

 

 


