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Procedure for udskiftning af vandmålere ved Jegerup vandværk. 

Denne procedure kan anvendes som checkliste og dokumentation ved udskiftning af vandmålere i 

Jegerup vandværk. Der henvises i øvrigt til gældende love, regler og bestemmelser for vandværker i 

Danmark. 

Lb. 
Nr. 

Emne Bemærkninger/opgaver Kontrol 

1 Fastlæggelse af prøveudtagning eller 
udskiftning af alle vandmålere senest 
efteråret inden året for 
prøveudtagning/udskiftning. 

Bestyrelsen moniterer løbende 
reglerne ved prøveudtagning og 
udskiftning og tager emnet op på 
bestyrelsesmøde når relevant. 

 

2 Prøveudtagningen eller udskiftningen 
af alle målere varsles på 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen sætter emnet på 
dagsordenen til 
generalforsamlingen. 

 

3 Ved prøveudtagning udvælges 
forbrugerne og antal jf. 
bestemmelserne, samt der fastlægges 
periode og entreprenør vælges. 

Berørte forbrugere orienteres 
direkte om udskiftningen senest 14 
dage før iværksættelse, samt der 
orienteres generelt på jegerup.dk 

 

3a Resultat af prøveudtagning vurderes og 
evt. udskiftning af alle målere 
iværksættes.  

Resultatet offentligøres på 
jegerup.dk og ved krav om 
udskiftning iværksættes 
proceduren fra 3a. 

 

4 Ved udskiftning af alle målere 
fastlægges periode og entreprenør 
vælges. 

Der orienteres generelt på 
jegerup.dk, samt alle forbrugere 
orienteres via brev om 
udskiftningen senest 14 dage før 
iværksættelse.  

 

5 Ved alle udskiftninger af vandmålere 
aftales tid for udskiftningen direkte 
mellem forbrugeren og vandværkets 
entreprenør.  

Forbrugere med udendørs 
vandmåler kan undlade at være 
tilstede ved udskiftningen.  

 

 

Generelt: 

Såfremt forbrugere med udendørs vandmåler ikke reagere og aftaler tid for udskiftningen, 

iværksættes udskiftningen jf.  gældende bestemmelser. 

Der skal altid afleveres en aflæsningsseddel til forbrugeren ved udskiftning af vandmålere. 

Vandværket kan frit vælge entreprenør til udskiftning af vandmålere jf. bestemmelserne på 

området. Såfremt en forbruger ønsker en anden entreprenør til udskiftning af vandmåleren er det 

muligt mod at forbrugeren selv betaler alle omkostningerne. 

Entreprenøren kan i fællesskab med vandværket beslutte at undlade at skifte en vandmåler, hvis 

installationen ikke er udført korrekt jf. bestemmelserne på området. I det tilfælde vil den 

pågældende andelshaver få en skriftlig henstilling fra vandværket, om at få forholdene bragt i 

orden inden for en given frist.   


