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Etablering af målerbrønd, vejledning til forbrugeren 

 

 

Lidt definitioner 
 

Generelt Vandforsyningen Trevang stiller principielt krav om at alle leveringssteder er forsynet med 

målerbrønd. Kravet håndhæves indtil videre ved nybyggeri/tilbygning/ombygning, eller hvor der findes 

jordledning udført i jernrør, eller ved gentagne manglende selvaflæsninger.  

 

Målerbrønden er en isoleret, typegodkendt plastbrønd der nedsættes i jorden, og indeholder vandmåle-

ren med tilhørende fittings og afspærringshaner, herunder hovedstophanen.  

 

Etablering af målerbrønd sker på Vandforsyningens ordre og for grundejerens regning.  

 

Placeringen af målerbrønden skal være så tæt ved grundens skel mod vej som det er praktisk muligt.  

 

Trykaflastning skal monteres når brønden placeres i trafikeret areal (indkørsel / indgang / o.l.). 

 

Tilgængelighed Grundejeren skal påse at målerbrønden til enhver tid er umiddelbart tilgængelig for  

betjening, inspektion og service. 

 

Grundejerens ansvar. Målerbrønden er grundejerens ejendom, og det er således grundejeren der har 

ansvaret for vedligeholdelse af selve brønden. Fra vandmålerens afgangsstuds og videre frem til tappe-

stederne, er det ligeledes grundejeren der er ansvarlig for vandinstallationen. 

 

Vandforsyningens ansvar. Stikledningen samt installationen til og med vandmåleren er Vandforsy-

ningens ejendom. Det er således Vandforsyningen der har ansvaret for vedligeholdelse af denne del af 

installationen.  

 

Anbefaling. Det anbefales at skifte til en fjernaflæst måler. 

 

 

 

Når du har besluttet dig … 
 

Forløbet ved etablering af målerbrønd kan opdeles i 5 faser: 

 

1. Bestilling af målerbrønd 

2. Udgravning 

3. Montering 

4. Færdiggørelse 

5. Betaling 

 

ad 1: Montering af målerbrønd bestilles hos Vandforsyningen Trevang. Ved bestillingen klarlægges det 

hvem der skal udføre udgravningen (se pkt. 2), og om særlige forhold gør sig gældende. Der aftales en 

tidsplan for arbejdet. Eventuelle andre tvivlsspørgsmål søges ligeledes afklaret, herunder alternativ pla-

cering af brønden, og om der skal indhentes tilbud hos Furesø Vandforsyning på gravearbejdet.    

 

ad 2: Grundejeren beslutter hvem der skal forestå udgravningen. Grundejeren kan således vælge:  

1) sin egen entreprenør, eller  

2) at udføre udgravningen selv, eller  

3) lade vandforsyningen forestå opgaven.  
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Som grundregel gælder at udgravningen foretages omkring den oprindelige jordliggende stophane, så-

ledes at denne fritlægges. Ønskes en anden placering af brønden aftales dette ved bestillingen.  

Der skal være minimum 1 m2 areal i bunden af udgravningen, og vandledningerne skal være fritlagte så 

der kan arbejdes på dem. Udgravningen skal være stabil, og om nødvendigt sikres med afstivning mod 

sammenstyrtning.  

Når Vandforsyningen skal forestå udgravningen, bestiller Vandforsyningen arbejdet udført af sin faste 

samarbejdspartner Furesø Vandforsyning. Arbejdet udføres for grundejerens regning, og der faktureres 

efter Furesø Vandforsynings takster. Efter grundejerens ønske kan tilbud indhentes.  

En evt. uenighed om regningen for gravearbejdet, er Vandforsyningen Trevang uvedkommende, uanset 

at det er Vandforsyningen Trevang der fremsender den samlede faktura.   

Det bemærkes at maskingravning omkring gamle vandinstallationer kan være en delikat affære, der kan 

afstedkomme uønskede situationer som f.eks. ledningsbrud. 

 

ad 3: Når udgravningen er foretaget, kan monteringsarbejdet udføres. Der vil herunder ske kortvarig 

afbrydelse af vandforsyningen til de øvrige ejendomme på den pågældende ledningsstrækning. 

Måleren nedtages, og der indsættes pasrør hvor måleren hidtil har været placeret - der ændres således 

ikke ved den eksisterende installation. Sluttelig monteres måleren på sin fremtidige plads i målerbrøn-

den, og plomberes. 

Monteringen foretages af Vandforsyningens egne folk - og udelukkende af dem.  

 

ad 4: Når monteringen er afsluttet placeres brønden i udgravningen i en højde der afpasses med det 

omgivende terræn, og opgravningen bliver tilkastet. Flisearbejde og/eller anden overfladebehandling 

skal retableres af grundejeren, ligesom grundejeren sørger for at evt. trykaflastning og dæksel bliver 

monteret. 

 

ad 5: Når arbejdet er afsluttet fremsender Vandforsyningen Trevang faktura til grundejeren. 

 

 

Det er altid en god ide at kontakte Vandforsyningen når der skal foretages ændringer i vandinstallatio-

nen. Det er et krav at Vandforsyningen bliver kontaktet inden en eventuel afbrydelse af vandforsynin-

gen kan blive aktuel, eller når vandmåleren på den ene eller den anden led bliver berørt af det arbejde 

der skal udføres. 

Det er alene vandforsyningens egne folk der har lovlig adgang til at bryde plomberingen af måleren. 

Overtrædelse kan medføre erstatningsansvar.  
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