Gode råd om vandmålere

Vandmåler

Lemvig Vand & Spildevand A/S ejer vandmåleren, og sørger for
at den bliver udskiftet efter en fastsat ordning. Bliver vandmåleren
udsat for hærværk eller frostsprængning skal ejeren af
ejendommen selv betale for en ny måler.

Vandmåleren bør aflæses mindst en gang om måneden, og sikre
at den står stille, hvis der ikke er noget forbrug. Opdages fejl ved
måleren skal man kontakte Lemvig Vand & Spildevand A/S. Husk
at plomben ikke må brydes. Ved indberetning og aflæsning af
måleren aflæses kun de sorte tal, som er antal brugte m 3. De røde
tal er antal brugte liter, se billedet på forsiden af folderen.
Vidste du: At stophanen er Lemvig Vand & Spildevand A/S, men
jordledningen ind til måleren er ejerens.
Find skjulte lækager, vandmåleren kan afsløre, om der er skjulte
lækager eller der er et vandspild fra installationen:





Sørg for der er lukket for alt vandet.
Husk at vaske-/ eller opvaskemaskinen ikke må køre.
Gå ud til måleren og se om den stadig kører rundt. Hvis det
lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen
brud eller vand der løber.
Hvis det lille tandhjul på måleren stadig kører rundt, tyder
det på et skjult brud eller vand der løber, fx toilettet.

Opdages et spild, skal man kontakte en autoriseret vvs-installatør
til at udbedre fejlen. Der er mange penge at spare, se skema.

Tilstand
* v/ 42,42 kr. pr. m3
Dryppende vandhane
325 kr. pr. år
Vandhane som drypper meget
1.273 kr. pr. år
Toilet som løber en lille smule
4.242 kr. pr. år
Toilet som løber meget. 200 m3
8.484 kr. pr år
3
*Prisen er 42,42 kr. pr. m for både vand og spildevand inkl. moms og
statsafgifter hos Lemvig Vand & Spildevand i 2013

Beskyt vandmåleren mod frostsprængninger. Det koster i 2013
660 kr. + moms at få sin måler skiftet grundet frostsprængning eller
hærværk. Pris tillægges udgifter til bil og monterings tid. Ansvaret
for at undgå frostskader og efterfølgende vandspild ligger hos
forbrugeren og med forebyggelse kan der spares mange penge.
Hvis man ikke frostsikrer huset, kan man risikere uventede ekstra
omkostninger og vandspild. Typiske frostsprængninger viser sig
efter en periode helt uden vandforbrug. Nogle udsatte installationer
kan få frostsprængninger allerede efter et døgn.
Vandregulativ 2013 Lemvig Vand & Spildevand A/S: 8.1.7 Ejeren
har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt
for vand. Lemvig Vand & Spildevand A/S kan forlange, at
vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på
forskriftmæssig måde.
Såfremt man har en vandmåler eller et vandrør, som sidder hvor
der er ikke er isoleret er det en god ide at pakke måleren /røret ind
i noget isolerede materiale. Låget i målerbrønde kan med fordel
isoleres, så afgangsrøret ikke fryser.
Vandregulativet 2013 Lemvig Vand & Spildevand A/S: 8.2.2
Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.
Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved
ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.
Vandregulativet findes på www.lvs-as.dk

Gode råd til at undgå frostsprængninger.
Hvis sommerhuset/ bygningen ikke er opvarmet







Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at
tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand. Få evt.
rørene pustet gennem med luft.
Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand.
Tøm toilet og cisterne for vand. Hvis en klud sættes i toilet,
kan det hindre eventuelle lugtgener.
Toilet, cisterner og gulvafløb kan frostsikres med frostvæske
(1 del glycerin og 3 dele vand).
Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant
indeholder vand.

Hvis sommerhuset/ bygningen er opvarmet







Hold sommerhuset/ bygningen opvarmet, hvis rørene ikke
tømmes for vand, helst til mere end 12-14 grader.
Når der er vand i vandrørene, skal man undgå at rørene
fryser til. I rigtig strenge vintre skal termostaten måske stilles
endnu højere, end man er vant til.
Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede
rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller
løber under gulvene eller inde i køkkenskabe.
Luk altid for vandet ved hovedhanen, i perioden hvor
sommerhuset/bygningen ikke er beboet – det kan begrænse
en eventuel skade.

Folderen er udgivet af:
Lemvig Vand & Spildevand A/S telefon.: 96 90 80 00
Åbningstider: man - torsdag: 10:00 - 15:00
fredag: 10:00 - 12:00

www.lvs-as.dk

