
Vejby Vandforsyning A.m.b.a. 

Projekt nye vandmålere 

Oplæg til vedtagelse på generalforsamlingen 2020. 

Bestyrelsen har foretaget en grundig gennemgang af målere på markedet og har valgt en 

vandmåler fra Sensus, som forhandles gennem Brd. Dahl. Måleren er valgt på grund af, at det er 

en måler med et gennemprøvet måleprincip, et simpelt display og enkel kommunikation endog til 

en god pris.  

 

                                                            

 

 

 

 

                          

 

 

Det har været vigtigt for bestyrelsen, at udskiftningen til en ny måler kan ske, uden at det betyder 

en forhøjelse af vandtaksterne. Udskiftningen vil blive foretaget over 4 år og kan holdes inden for 

budgettet med de nuværende takster.   

Det totale projekt koster ca. 2,7 mio. kr. Ved en udskiftning over 4 år svarer det til 675 t. kr. pr. år, 

som er medtaget i budgettet fra 2021, hvor udskiftningen tænkes at begynde. 

Når det kan lade sig gøre uden at forhøje vandprisen, skyldes det, at vi nu undlader at udskifte 

stophanen, der sidder uden for målerbrønden, til en løsning i brønden, før det er nødvendigt. 

Med den nye måler kan vandværket selv indhente den årlige aflæsning til brug for opkrævning af 

vandafgifter ved at køre rundt i vores leveringsområde og indsamle data fra vandmålerne digitalt. 

Andelshaverne slipper således for en besværlig årlig aflæsning og indberetning, ligesom 

vandværket ikke skal afsætte ressourcer til aflæsning af de ca. 370 målere, der ikke indberettes.  

Vi kan flytte aflæsningstidspunktet til 31.12, således, at årsopgørelsen fra vandværket bliver pr. 

den samme dato som Gribvands årsopgørelse af bidrag til kloak- og vandafledning.  

Med de nye vandmålere vil vi få mulighed for, når vi konstaterer vandspild i området, hurtigere at 

kunne lokalisere årsagen til vandspildet. Et stort vandspild hos en forbruger vil vi kunne finde 

inden for få dage. 

Bestyrelsen vil derudover arbejde for, at forbrugerne kan tilkøbe en app-løsning, så man selv kan 

få mere og bedre adgang til at følge eget vandforbrug. 

Bestyrelsen, april 2020 


