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Referat fra møde vedr. udskiftning af vandmålere 19.04.2016

Tilstede: Kirsten, Bo, Niels, Tore og Lis

Hvem dækker omkostninger ved brud, mellem stophane på grunden og måler, såfremt 
måleren sidder i hus?

Bo har fundet information om ansvar for stikledninger på Raarup Vandværks hjemmeside. Her er 
sagen klar: forbrugeren har ansvaret fra skel, selvom stophanen sidder inde på grunden.

Så hvis vi vælger at lade forbrugerens ansvar starte ved stophanen er vi yderst imødekommende. 
Der kan vel være et problem hvis der sker et brud lige i skellet, men her må vi være fleksible.

Jeg har været i kontakt med formanden for Raarup Vandværk og fået lov til at lægge en kopi af 
skrivelsen på vores hjemmeside, så det vil jeg gøre.  

Handlingsplan for udskiftning af målere.

Måler placering i hus: 45

Måler placering i brønd: 43

Ej registreret: 20

Lis sørger for at få registreret de sidste målere NU!

Følgende blev aftalt:

1. Niels og Tore afholder møde med Finn L & Davidsen, for at indhente information og 
løsningsforslag på hvad et udbud skal indeholde samt at få et overslag på hvad 
udskiftningen koster. 

 VVSér skal give pris på at registrer stophaner hos hver enkelt aftager

2. Der udfærdiges et skriv til omdeling i Herslev, med budskabet om at:
 Stophaner skal være synlige og funktionsdygtige – aftager sørger selv for at checke 

og markere stophanen tydeligt.
 Hvis VVSéren vurderer, at kugleventiler skal udskiftes bliver dette gjort samtidig 

med målerudskiftningen.
 Hvor måleren er placeret i hus skal det præciseres at aftager skal være hjemme, 

når VVSéren kommer

3. Udbudsmateriale sendes i udbud hos 3 entreprenører
 Trællerupsmeden
 Finn L & Davidsen
 NN?
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4. Udførelse 
 Helst før sommerferien (afsluttet ved udgangen af juni)

Diverse

Niels vil undersøge om el-tracingen til boringer stadig er tilsluttet.


