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OPSÆTNING AF BIMÅLEREN
1. Få en autoriseret VVS-installatør til at forberede opsætning af 
måleren på et lettilgængeligt sted. Måleren skal sidde vandret.  
Kan måleren ikke sidde indenfor, skal der laves en målerbrønd.  
Provas skal godkende brøndens størrelse. 

2. Få VVS-installatøren til at montere et passtykke og målerbeslag, 
hvis muligt, hvor måleren skal sidde. 

3. Provas opsætter måleren. Kun Provas må bryde plomberne på 
måleren. Brydes de af andre, er ejendommens ejer erstatningspligtig.

OM BIMÅLERE
Ejere af ejendomme til erhverv eller med egen boring kan ansøge om 
at få opsat en ekstra vandmåler/ bimåler til at måle det vandforbrug, 
der ikke udledes som spildevand. Det kan give en reduktion i 
vandafledningsbidraget. Ansøgningsskema ligger på www.provas.dk.

AFLÆSNING & AFREGNING
Der er normalt én måleraflæsning pr. år. Ejendommens ejer foretager 
normalt selv aflæsningen. Betaling bliver opkrævet med lige store 
aconto-beløb, der reguleres efter årsaflæsningen. 
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EFTER OPSÆTNING 
Opstår der utætheder eller fejl ved vandmåleren, skal Provas 
kontaktes hurtigst muligt. 
 
Forsøg aldrig at optø en frosset måler.

KONTROL AF MÅLERE 
Provas får løbende foretaget stikprøvekontroller af målere hos 
et akkrediteret målerlaboratorium. Formålet er at teste målerens 
nøjagtighed. Både Provas og ejendommens ejer kan derudover 
bede om at få testet en målers nøjagtighed.   
 
Måleren regnes for at vise rigtig, hvis den afviger mindre end 4 % fra 
den reelle gennemløbsmængde. I så fald betaler ejer for testen.
Er afvigelsen 4 % eller større betaler Provas for testen.  
I så fald forhandler Provas og ejer om hhv. nedsættelse eller forøgelse 
af det målte forbrug for det tidsrum, hvor måleren har vist fejl.



OM VANDMÅLERE
Vandmålere måler en ejendoms forbrug af rent 
vand, så Provas kan opkræve betaling for nøjagtig 
den mængde vand, der er blevet brugt.  
Vandmålere bruges også til at beregne grønne 
afgifter til staten og vandafledningsbidrag, hvis 
spildevand fra ejendommen bliver ledt til det 
offentlige kloaksystem.  
 
Målere installeres, vedligeholdes og ejes af Provas. 
Ejendommens ejer betaler installation og en fast 
årlig afgift. Ejer er erstatningspligtig, hvis måleren 
beskadiges.   
 
Hvis en ejendom ikke har vandmåler, opkræver 
Provas betaling for et standardforbrug på 170 m3 
for helårsboliger og 70 m3 for øvrige boliger.  
Der er særlige regler for erhvervsejendomme. 
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