Sådan gør du
klar til montørbesøg
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Du skal teste ventilerne
Selve vandmåleren i din bolig er Aarhus Vands ejendom, og den skal vi vedligeholde. Resten af
vandinstallationen er din ejendom og dermed dit ansvar. Vi skal lukke for vandet for at kunne skifte
vandmåleren. Derfor skal du selv undersøge, om ventilerne ved vandmåleren kan lukke for vandet,
og at rørene ikke er gennemtæret af rust. Hvis ventilerne ikke virker eller der er meget rust, kan
vores montør ikke skifte vandmåleren.
Bemærk:
• Ventiler kan være udformet forskelligt, og deres farve kan variere.
• I ældre huse er der ofte kun én ventil. Det er i orden, så længe der er et afløb under eller i
nærheden af vandmåleren.
• Er vandmåleren placeret i et skab eller over et gulvtæppe, skal der være en ventil på begge sider
af vandmåleren, før vi kan udskifte den.
• I etageejendomme skal der være en ventil på begge sider af vandmåleren.
• Se filmen ”Gør klar til udskiftning af vandmåler” på minside.aarhusvand.dk

DIT ansvar

VORES ansvar

DIT ansvar

Sådan tester du ventiler
Først skal du åbne for en vandhane i nærheden af vandmåleren. Luk nu for ventilen før måleren (pilen på siden af måleren viser, hvilken vej vandet løber), så viseren på vandmåleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen. Luk op for ventilen igen.
Luk derefter for den anden ventil, så viseren på vandmåleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen. Luk op for ventilen igen.

Hvis alt er i orden, kan du gå til punkt 3 på bagsiden.
Hvis du finder problemer på installationen, skal du gå til punkt 2 på bagsiden.
Vend >>
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Hvis en ventil ikke virker
Hvis en eller flere ventiler ikke virker, eller hvis rørene
er gennemtæret af rust, skal du få en autoriseret
vvs-installatør til at udskifte rørene/ventilerne, inden
vores montør kommer på besøg.
Hvis vvs-installatøren ikke kan nå at udføre arbejdet, inden vores montør kommer, skal du bestille en
ny tid til udskiftning af måler - se hvordan nedenfor.
På www.aarhusvand.dk/stikledning kan du finde
oplysning om, hvor den nærmeste stikledningsventil
(også kaldet stophane) er ved din bolig. Vvs-installatøren skal først undersøge, om stophanen virker, før
han kan udskifte ventiler ved vandmåler.

Sådan bestiller du en ny tid
For at aftale en ny tid til målerudskiftning, kan du ringe til Kundeservice på tlf. 89 47 10 00
mandag - fredag kl. 8:00-15:00.
Du kan også logge dig ind på minside.aarhusvand.dk og vælge punktet ”Målerskifte”. Du kan
logge ind med NemID eller kundenummer/adgangskode, som du kan finde i vedlagte brev.
På Min Side kan du også se oplysninger om dit vandforbrug og tilmelde dig forskellige services.
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Gør klar til besøg
Før vi ankommer, skal du sørge for, at der er fri adgang til vandmåleren. Hvis din vandmåler fx sidder i et
kælderrum, skal du sørge for at få flyttet ting, der står i vejen. Er vandmåleren placeret under håndvasken, skal du tømme skabet. Vores montør skal kunne komme til med sit værktøj. Af hygiejnemæssige årsager skal du sørge for, at der er gjort rent omkring vandmåleren. Når vi har skiftet vandmåleren,
skal du lade vandet løbe i nogle minutter.
Der skal være en voksen hjemme, mens montøren skifter måleren.
Bemærk, at vi opkræver et gebyr, hvis vores montør kører forgæves, når vi skal udskifte
vandmåleren.

Har du lejere?
Som ejer af en ejendom er det dit ansvar at fortælle lejerne, at der bliver lukket for vandet, når
vi kommer og skifter måleren.

