
VARSLING 
af måleraflæsninger fra Søtofte Vandværk 

 

Siden værket i løbet af 2021 har udskiftet alle forbrugsmålere til nye digitale målere, som kan fjernaflæses med en 

såkaldt ”drive by”- løsning, skal vi samtidig varsle, hvornår vi foretager måleraflæsninger hos vore forbrugere. 

Det har vi gjort med et GENERELLE VARSEL, som er udsendt sammen med indkaldelsen til værkets 

generalforsamling den 14.03.2022. Her vil vi gerne uddybe emnet lidt mere. 

Varslingen kan altid udskrives fra vandværkets hjemmeside på www.soetoftevandvaerk.dk. 

Vi foretager altid måleraflæsninger af forbrugsmålere ved årets slutning, som jo er den aflæsning, som vil danne 

baggrund for betaling af vandafgift til vandværket. 

Her ud over vil vi hen over året foretage kontrolmålinger efter behov, specielt hvis vi får mistanke fx om 

usædvanligt vandforbrug eller vandspild. 

Det kan i forbindelse med aflæsningen være nødvendigt at køre tæt forbi din ejendom, så for at du altid kan vide, 

at det er vandværkets måleraflæsere, som kører rundt i området, har vi indkøbt magnetskilte, så de biler, som vi 

anvender til ”drive by” – aflæsningen vil være mærket med magnetskilte med teksten ”Søtofte Vandværk” med 

blå tekst på hvid bund – se billedet herunder: 

Måleraflæsningerne vil kunne ske på alle tider af 

døgnet og det vil også kunne forekomme, at vi 

bliver nødt til at gå forbi din ejendom, for at få en 

korrekt aflæsning. 

Hvis vi mod forventning skulle komme i den 

situation, at vi ikke kan foretage en korrekt 

aflæsning, vil vi kontakte dig dag/aften for at 

aflæse din måler manuelt. 

Vi foretager digital aflæsning af din hoved måler og 

det er også kun hoved målerne, som er udskiftet til 

de nye digitalt læsbare målere. 

Hvis du er en af de forbrugere, som har monteret 

en bi-måler fx for at kunne dokumentere, hvor stor 

en del af dit vandforbrug, som anvendes til vanding 

af husdyr eller anden form for produktion, kan du 

kontakte værkets kassere, så får du tilsendt et link, 

som du kan bruge til selvaflæsning af din bi-måler, 

så tager vi din aflæsning af din bi-måler med, når vi           

indberetter forbrug til Kommunen. 

Med venlig hilsen  

Søtofte Vandværk 

Bestyrelsen 

http://soetoftevandvaerk.dk/

