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71 DDS   Installatør vejledning  

 

Vandmålerbrønd. 

 

Målerbrønden sættes og ejes af forbruger, jf. vedtægter og tilslutnings betingelser.  

Målerbrønden, skal være fabriks fremstillet, og udført i bestandigt materiale, indeholde 
rustfri fittings, og afspærringshane ¼ drej, mod og fra måler. Byggelængde 190 mm, 
omløber for måler montage. Der skal i forskruning, på afgang siden, monteres en DS 1717 
kontraventil, med test skrue opad og synlig.  

Målerbrønd skal udføres i isoleret materiale. Og sikres med frostsikret låg. 

Målerbrønd, må ikke udføres i beton. 

Målerbro, skal være fastspændt, og max 45 cm under brøndkant. Målerbrønden skal være 
min i niveau med færdigt niveau, ideelt 5 cm over.  

Målerbrønde skal placeres, således, at overfladevand ikke løber i brønden. 
Vandforsyningen bestemmer målertype.  

Målerbrønden skal være let tilgængelig og synlig. 

Målerbrønden, må max. Placeres 1.5m fra skel, på ejers område. Stophane, hvor en sådan 
sættes, placeres 0,5m fra skel, mod offentligt område. 

 

Større vandmålere  

Ved målere med dimensioner fra Q3 16 m3 /h skal der før måleren være en lige 
rørstrækning på mindst 10 x målerdimensionen. Læs evt. mere i DS439 3.5.2. 

Målerbrønde til 6 m3 og 10 m3 målere  

Målerbrønde til 6 m3 og 10 m3 målere skal være præfabrikerede med tilstrækkelig plads til 
servicering af ventiler og måler. Målerbrøndens mål og opbygning skal godkendes af 
Vindeby Vand.  
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Målerbrønde over 10 m3  

Større målerbrønde over 10 m3 skal være med fast og lukket bund.  

Måleren skal placeres i bunden af målerbrønden, dog mindst 30 cm over bund. Der skal 
altid være et lige rørstykke på 10 x målerdimensionen før og efter måleren af hensyn til 
målenøjagtigheden.  

Der må gerne være afspærringsventiler på det lige rørstræk. Afspærringsventilerne skal 
være af typen med udveksling eller skyde-/sædeventiler for at undgå trykstød ved lukning. 
Der skal monteres et aftap efter vandmåleren.  

Der bør være en pumpesump, så evt. vand fra installationen kan pumpes væk. 
Målerbrønden skal forsynes med trin eller en fast stige, så det er muligt at komme til at 
aflæse og servicere måleren. 

 

 

Vandmåler afhentes hos Vandforsyningen, og monteres af VVS installatøren. 

 

 


