
 

 

Klar besked om vandmålerskift 
 

 
  



Lolland Vand A/S • Stavangervej 13 • 4900 Nakskov • Tlf. 7230 1111 • www.lollandforsyning.dk 

 

 
 
 
 
Det klarer du 
 

Inden vi kommer, bør du afprøve, 
om ventilerne før og efter måleren 
lukker tæt. Ved nogle ældre vand-
installationer er der kun etableret 
én ventil.  
Alle ventiler og håndtag i måler-
brønde bør ligeledes være intakte. 
 
Vandinstallationen er din ejen-
dom, og det er dit ansvar at instal-
lationen er i forsvarlig stand. Hvis 
du på et tidspunkt oplever et brud 
på din installation er det vigtigt at 
dine ventiler virker, så du kan 
standse ulykken. 
 
Afprøv gerne dine ventiler en gang 
om året. Afprøvningen foretages 
ved at lukke for ventilen, hvorefter 
du afprøver, om der kan komme 
vand ud af vandhanen. Kommer 
der vand fra vandhanen, er venti-
len defekt, og du bedes kontakte 
en aut. VVS-installatør for at få ud-
skiftet ventilen. Dette arbejde skal 
du betale, da installationen er din 
ejendom. 

Inden vores montør kommer, skal 
du sørge for at frigøre adgangen til 
måleren. 
Dette gælder også for målerbrøn-
de, som skal være frit tilgængelige 
og synlige, gerne med synlig mar-
kering. Hvis du har markeret din 
målerbrønd så den er tydelig for 
montøren, er det ikke nødvendigt 
at du er hjemme på dagen. 
 
Er din ejendom udlejet bedes du 
give lejer besked om vores besøg. 
 
Det klarer vi 
 
Vores montør kommer og skifter 
måleren til den aftalte tid. 
 
Målerskiftet er gratis for dig. 
 
Stophanen ved vejen er Lolland 
Vand A/S’ ejendom, og det er kun 
vores montører eller en aut. VVS-
installatør, der må anvende stop-
hanen. 
 
Vores montør kommer inden for 
aftalte tidsrum, men arbejdet kan 
ikke garanteres afsluttet indenfor 
tidsrummet. 
 

Målerskiftet er gratis, hvis du 
følger denne anvisning 
 

http://www.lollandforsyning.dk/
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Hvis der mod forventning skulle 
opstå problemer (på grund af tæ-
ring eller lignende) med din instal-
lation i forbindelse med målerskif-
tet, skal du selv kontakte en aut. 
VVS-installatør og få skaden ud-
bedret. 

 

Ønsker du en ny tid? 
 
Klik ind på vores hjemmeside 
www.lollandforsyning.dk,  
og klik på ”Book en tid”.  
For at få adgang til kalenderen skal 
du indtaste det målernummer der 
fremgår af brevet. 
 
Eller  
 
Benyt QR-koden her 
 

 
Eller 
 

Ring til os på 7230 1111 for at be-
stille tid. Vores telefoner er åbne i 
tidsrummet: 
Mandag – torsdag kl. 9.00-15.00 
Fredag kl. 9.00-12.00. 
Husk at have din adresse og dit 
målernummer klar – det fremgår 
af brevet. 
 
 
Risiko for ekspeditionsgebyr 
 
Vi gør opmærksom på, at Lolland 
Vand A/S jf. pkt. 9.10 i Regulativ 
for forsyning med drikkevand fra 
Lolland Vand A/S, kan opkræve et 
ekspeditionsgebyr på 250 kr., hvis 
vi kører forgæves til en aftale om 
et målerskift eller plombering af 
en vandmåler. 
 
 
 
 

  

Anbefaling og 
klagevejledning

Din installation skal overholde  
Regulativ for forsyning med  
drikkevand fra Lolland Vand A/S. 
 
Læs mere på 
www.lollandforsyning.dk 
 

http://www.lollandforsyning.dk/
http://www.lollandforsyning.dk/
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.maalerskifte.dk/maalerskift/?KOMNR=360
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Vurder selv aflæsningen  
inden vi kommer hos dig 

Vi anbefaler dig, at du vurderer, 
om aflæsningen på din gamle må-
ler afviger i forhold til forventet.  

På din seneste årsafregning finder 
du aflæsningen fra nytår samt dit 
forventede forbrug for indevæ-
rende år, hvilket kan give dig en 
indikation for, om aflæsningen 
passer. 

Samme oplysninger kan du også 
finde på vores hjemmeside under 
selvbetjening. Log på med kunde-
nummer og målernummer. 

Klagemulighed 

Hvis du har indvendinger mod den 
aflæste målerstand i forbindelse 
med målerskiftet, skal du indgive 
en skriftlig klage inden for 30 dage 
fra nedtagningen.  

Klagen skal sendes til: Lolland For-
syning A/S, Stavangervej 13, 4900 
Nakskov, eller på mail til:  
forsyning@lollandforsyning.dk 

Lolland Forsyning A/S påtager sig 
intet erstatningsansvar for skader 
opstået pga. en misligholdt instal-
lation. Skader skal meldes til eget 
forsikringsselskab. 

 

Mistanke om fejl på måleren 

Hvis du mener, at der er en fejl på 
måleren, skal du – inden vi kom-
mer for at skifte måleren – anmo-
de om at få måleren indsendt til 
kontrol.  

Blanket til dette formål ligger på 
vores hjemmeside under Lolland 
Vand A/S - Målere. 

Hvis måleren ikke overholder de 
gældende krav til en måler i drift, 
betaler Lolland Forsyning A/S for 
kontrollen samt tilbagebetaler 
fejlopkrævede afgifter for indevæ-
rende periode i henhold til den 
procentvise fejlvisning jf. kontrol-
rapporten.  

Hvis måleren overholder de gæl-
dende krav til en måler i drift, vil 
der efterfølgende blive sendt en 
regning til dig som grundejer.  
Du finder prisen på vores hjemme-
side www.lollandforsyning.dk un-
der priser.  

http://www.lollandforsyning.dk/
mailto:forsyning@lollandforsyning.dk
http://www.lollandforsyning.dk/

