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Udskiftning af vandmålere og adgang til målerbrønde
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling d. 17. november 2019 varslede bestyrelsen,
at vores vandmålere er for gamle og skal udskiftes snarest. Bestyrelsen har derfor indkøbt nye elektroniske vandmålere. Udskiftning af vandmålerne udføres af firmaet S.H.T. Vand & Miljø ApS.
Udskiftning vil ske i marts, april og maj 2020, lidt tidligere end oprindelig forventet, at det kunne lade
sig gøre.
Langt de fleste målere er placeret i målerbrønde i terræn. Udskiftning af disse målere vil kun medføre
kortvarig afbrydelse af vandforsyningen til den pågældende ejendom, medens måleren udskiftes. Ejeren behøver derfor ikke at være til stede, og det nøjagtige tidspunkt for målerudskiftningen varsles
derfor ikke til de berørte. Der udsendes dog en sms-besked til ejendommene om, i hvilken uge udskiftningen planlægges at ske.
Så hvis I ikke allerede har tilmeldt jer SMS og mail-service, så gå ind på hjemmesiden
www.havelsevand.dk og tilmeld jer.
For ejendomme med måleren placeret inden for i hus, vil S.H.T. Vand & Miljø, på forhånd advisere om,
hvornår udskiftningen planlægges at finde sted, således at dette kan aftales med ejeren.
I forbindelse med målerbrønde skal vi som tidligere meddelt erindre om:
 vandværket skal have fri adgang til målerbrønden
 målerbrønden skal være helt friholdt for beplantning, således at man uden gener kan
komme til at arbejde i målerbrønden ved udskiftning af vandmåleren.
I forbindelse med den årlige måleraflæsning har vi konstateret, at adgangsforholdene til nogle målerbrønde er vanskeliggjort af beplantning, hække, tunge dæksler, lav beplantning som hænger ind over
målerbrønden mm.
Husk, at dækslet let skal kunne fjerne. Hvis adgangsforholdene til målerbrønden ikke er friholdt for
beplantning, vil beplantningen blive beskåret eller fjernet, således at den ikke er til hinder for arbejdets
gennemførelse.
Eventuel omkostning ved beskæring eller fjernelse af beplantning eller andet, der er til hinder for
arbejdets udførelse, kan blive pålagt ejeren.
Vi beder jer derfor sørge for, at adgangsforholdene og arbejdsforholdene er i orden.
Vi vil samtidig erindre om, at vedligeholdelse af målerbrønd og jordledninger på egen grund er ejerens
ansvar. Vandmåleren er vandværkets ejendom.
I kan læse mere om bestemmelserne i Fællesregulativet for Halsnæs Kommune af 15.10.2013 og i Vedtægter for St. Havelse Strand Vandværk. Begge dele findes på vandværkets hjemmeside
www.havelsevand.dk
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