
Vandværket udskifter din forbrugsmåler 
Det er lovpligtigt at vandmålere skal kontrolleres og udskiftes i faste intervaller og nu er tiden 

kommet til at forbrugerne på Gjøl skal have udskiftet vandmålerne.  

Hvilken måler installeres? 
I dag har alle forbrugere en ”gammeldags” vingehjulsmåler, som skal aflæses manuelt. De nye 

målere der vil blive installeret, er den dansk producerede Kamstrup Multical 21 som kan 

fjernaflæses. Kamstrup Multical 21 er desuden en ultralydsmåler, så der er ingen roterende 

dele, hvorpå der kan sætte sig skidt og belægninger, som kan skabe unøjagtige målinger. 

Samtidig med installationen af den nye vandmåler, installeres der en kontraventil i forlængelse af måleren. 

Kontraventilen sikrer at vandet kun kan løbe ind til forbrugsstedet. Når kontraventilen er monteret i forlængelse af 

den nye vandmåler, er disse tilsammen lige så lange som den gamle vingehjulsmåler og passer ind i den eksisterende 

installation. 

Hvordan aflæses den nye måler? 
Det vil stadig være muligt at aflæse sin måler direkte på måleren, men det bliver ligeledes muligt for forbrugerne at 

aflæse sin måler via smart phone eller computer. Når den nye måler er installeret, vil vandværket automatisk modtage 

aflæsninger, som vil danne grundlag for afregning. Forbrugerne skal derfor ikke selv melde forbruget ind til 

vandværket længere. 

Hvem udskifter måleren? 
Nørhalne VVS har vundet licitationen på udskiftning af målerne. I licitationen deltog Gjøl VVS, Aabybro VVS og 

Nørhalne VVS.  

Hvornår udføres arbejdet? 
Nørhalne VVS påbegynder udskiftningen af målerne den 31. juli 2018 og skal være færdige senest den 30. september 

2018. Nørhalne VVS varsler målerudskiftningen til den enkelte forbruger omkring to dage før udskiftningen foretages. 

Hvad skal forbrugerne være opmærksomme på? 
Vi vil gerne bede forbrugerne om at sørge for at der er nem adgang til måleren. Hvis måleren er placeret i et skab, kan 

forbrugeren hjælpe ved at rydde skabet, inden Nørhalne VVS kommer på besøg. 

Da udskiftningen af vandmåleren er lovpligtig er vandværket ansvarlig for og betaler for vandmåler og kontraventil 

samt for at udskifte disse. Såfremt der opstår øvrigt i forbindelse med udskiftningen, er det forbrugerens ansvar. 

Herunder hvis en kuglehane er så rusten at den ikke virker længere og skal udskiftes. 

Når arbejdet er udført efterlader Nørhalne VVS et klistermærke med en QR kode og en hjemmesideadresse på. Dette 

klistermærke hører til forbrugsstedet og forbrugeren kan evt. sætte det op på bagsiden af skabet, hvori måleren er 

placeret, eller et andet sted med nem adgang. På klistermærket står der en hjemmesideadresse, hvor forbrugeren kan 

følge sit eget forbrug. QR-koden på klistermærket, som kan scannes med en smart phone og dette vil give telefonen 

adgang til at se forbruget for det pågældende forbrugssted. 
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