
Ansvarsfordeling mellem forbruger og vandværk
I forbindelse med udskiftning af målere til fjernaflæste målere, så er der 
blevet spurgt ind til ovenstående. Nordfyns Vandværk præciserer her, hvad 
der er gældende (Se endvidere tegningen på næste side):

Uagtet af målerens og/eller brøndens placering, så har forbrugeren ansvaret 
for ALT fra skel og ind mod huset, på nær måleren, som er vandværkets ejendom. 

Det betyder altså, at forbrugeren har ansvaret for ledning, såvel som 
målerbrønd.

De nye målere kan ”lytte” efter brud, og konstateres et sådant fra skel og ind, 
så påhviler det forbrugeren at få dette udbedret. Sker det ikke efter påkrav fra 
vandværket, kan det i yderste konsekvens blive nødvendigt at lukke for vandet.
Samtidig så skønnes det forbrug, som lækagen har været skyld i. Hvis lækagen 
er før måleren, men inden for skel, vil det påhvile forbrugeren at betale for det 
opståede vandspild. 
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Opfølgning fra GF på målerbrønde
• På generalforsamlingen opstod der lidt forvirring omkring de udgifter, som 

nogle forbrugere muligvis var blevet pålagt i forbindelse med flytning af 
målere til skel i begyndelsen af 2010’erne. Bestyrelsen har gennemgået 
regninger, som er udstedt af vandværket tilbage til 2014. Der findes kun få 
regninger (for andet end vandforbrug). Ud fra disse fakturaer kan vi ikke se, 
hvad de omfatter. Disse forbrugere kontaktes for afklaring om eventuel 
refusion. Daværende administrator bekræfter ovenstående.

• Den daværende bestyrelse udsendte i 2010 en orienteringsskrivelse om, at 
alle omkostninger til etablering af målerbrønd ved skel skulle afholdes af 
forbrugeren. 

• I forbindelse med den forestående udskiftning af vandmålere bliver det 
nødvendigt at udskifte et antal Ø30 brønde med Ø40 brønde. Det er denne 
udskiftning, som vandværket afholder udgiften til. 

• Hvis målerbrønden af andre årsager skal skiftes eller flyttes, skal 
omkostningen afholdes af forbrugeren. Siden 1996 er alle omkostninger 
vedrørende etablering af målerbrønd blevet afholdt af forbrugeren.


