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Pressemeddelelse

Udskiftning af vandmålere på Rømø
Tønder Forsyning indfører fjernaflæsning af vandmålere, derfor skal alle Forsyningens kunder have udskiftet vandmåler over en periode på 6 år. Efter udskiftningen af
måleren, skal ejeren ikke længere udfylde aflæsningskort og oplyse målerstand til
Tønder Forsyning. Den nye vandmåler er installeret med en sender så Tønder Forsyning herefter selv kan stå for aflæsningen.
- Vores kunder på Rømø er de første til at få installeret den nye vandmåler og arbejdet blev
påbegyndt i efteråret 2012 og fortsætter frem til juli 2013. I projektet er der planlagt at der
hvert år vil være 1500 kunder, der får udskiftet deres vandmåler med den nye type måler og
som derefter går over til fjernaflæsning af vandforbrug. Om 6 år vil alle vores kunder have
glæde af fjernaflæsningen. Sideløbende med at vi udskifter målerne til fjernaflæsning er vi i
gang med at opbygge de IT-systemer, der vil give os mulighed for at tilbyde nye nyttige services til vores kunder i forhold til at følge og overvåge ejendommens vandforbrug, fortæller
driftschef John Pies Christiansen.

Automatisk aflæsning af målerstand
Efter udskiftningen af vandmåleren, skal ejeren ikke længere udfylde aflæsningskort og oplyse
målerstand til Tønder Forsyning. Den nye vandmåler er installeret med en sender så Tønder
Forsyning herefter selv kan stå for aflæsningen.
-Vi har haft indkøbet af de elektroniske vandmålere i et EU udbud i maj måned 2012 som firmaet Kamstrup A/S vandt. Der er ingen tvivl om, at fjernaflæsning af vandmålere er fremtiden
til glæde for både forbrugerne og for vandværkerne, hvor den største fordel er at man slipper
for den årlige indberetning. Når vi bliver færdig med at implementere det nye IT-system, så
der kan ske en data kommunikation med vandmålerne, vil vi kunne tilbyde forskellige services
til vores forbrugere. Det kunne være services som fx, løbende overvågning af deres vandforbrug, så de kan holde øje med deres eget vandforbrug set i forhold til det de plejer at forbruge, eller de kan få en advarsel om at nu sker der et øget vandforbrug, der kunne tyde på et
utæt vandrør eller toilet der løber, fortæller driftschef John Pies Christiansen.
Driftschef John Pies Christiansen er meget tilfreds med at Tønder Forsyning nu er påbegyndt
udskiftningen af den gamle type vandmålere til den nye avancerede og intelligente type med
alle de nye service muligheder til glæde for forbrugerne men også besparelser på sigt for Tønder Forsyning.
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