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Indledning 

Baggrund og formål 

I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem, som Skrillinge – Russelbæk Vandværk har 

opbygget for at overvåge nøjagtigheden af alle sine vandmålere (forbrugsmålere). 

 

Kontrolsystemet skal sikre, at vandmålerne overholder de gældende krav til nøjagtighed, 

således at forbrugerne kan have tillid til at afregningen af vand sker retfærdigt og på fuldt 

betryggende vis. 

Statistisk stikprøvekontrol 

Kontrollen af målerne udføres som statistisk stikprøvekontrol med en enkelt 

stikprøveudtagning af idriftværende målerpartier. 

 

Partierne er dannet med ensartede karakteristika således, at stikprøveresultatet kan betragtes 

som repræsentativt for det målerparti, som målerne er udtaget fra. 

 

Der udtages en stikprøve af målere fra partiet, og stikprøven afprøves på et akkrediteret 

målerlaboratorium. Målerpartierne godkendes eller forkastes på grundlag af antal fundne 

fejlemner i stikprøven. 

Referencer 

Følgende bestemmelser og retningslinjer er lagt til grund ved etablering af kontrolsystemet: 

 

- Erhvervsfremme Styrelsens Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af 

varmt og koldt vand. (Bekendtgørelse nr. 68 af 27. januar 1997 med seneste ændringer). 

 

- Erhvervsfremme Styrelsens „ Måleteknisk Direktiv, MDIR nr. 02.36-01, udg. 2 af 19. november 

1997 – Koldt og Varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift Minimumskrav/Vejledning”, 

med senere ændringer. 

 

- DS/ISO 2859. 

Ansvar 

Vandværksbestyrelsen har udarbejdet en plan for udførelse af stikprøvekontrol – opdeling i 

partier m.v. – i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. 

 

Vandværksbestyrelsen skal påse, at planen for udtagelse af målere til kontrol m.v. følges, og at 

der følges op på resultaterne af kontrollen (udskiftning af målere m.v.). 

Arbejdsprocedure 

Sammensætning af partierne. 

Partierne er sammensat af målere, der er beliggende i det samme geografiske område, og som 

er ens med hensyn til måleprincip, målerstørrelse og årgang. Dog kan flere årgange 

sammenlægges ved start på stikprøvekontrol, for at opnå en passende partistørrelse. I så fald 

svarer partiets „årgang” til den ældste målers årgang. Med årgang forstås tidspunktet for 

opsætningen af måleren. 

 

Et parti kan højst indeholde 150 målere. 



 

 

Målerne og de tilhørende data udtrækkes fra Skrillinge - Russelbæk Vandværks FAS 

(Forbrugerafregningssystem), som også danner grundlag for registrering og fungerer som 

målerdatabase. Ud fra databasen opdeles målerne i partier, og der udføres hvert år en revideret 

stikprøveplan. 

 

Når målerne er opdelt i partier, laves der en stikprøveplan. Stikprøveplanen indeholder en 

oversigt over samtlige partier. 

 

 For hvert parti angives partinummer, målerdata for partiet (fabrikat, type, årgang, 

målerstørrelse), antal målere i partiet, stikprøveantal samt årstal for næste stikprøve. 

 

Stikprøveplan (eksempel) 

 

Parti nr. Fabr. Type 
Str. 

Qn 
Årg. Antal målere 

Antal 

stikprøver 
1998 1999 2000 2001 2002 

1 X XX 1,5 1990 150 20 X     

2 Y YY 2,5 1994 90 13    X  

3 Z ZZ          

 

Stikprøveplanen ajourføres efter hver ny stikprøvekontrol. 

Partierne til stikprøvekontrol udvælges 

De ældste partier kontrolleres først. Første stikprøvekontrol udføres inden målerne har været i 

drift i mere end 6 år og herefter med højst 6 års mellemrum. 

Målere udtrækkes til stikprøver 

Målere til stikprøven udtrækkes i overensstemmelse med DS/ISO 2859, som enkelt stikprøve. 

 

For målere op til Qn 10 fastsættes stikprøvernes størrelse ud fra antallet af målere i partiet og 

efter skemaet nedenfor. Målere fra og med Qn 10 kontrolleres 100%. 

Enkelt stikprøve 

 
Partistørrelse 

Maks. Antal målere i partiet 

Stikprøve 

Antal udtrukne målere 

25 3 

50 13 

90 13 

150 20 

 

Ud over ovennævnte antal i stikprøven udtrækkes yderligere 2 målere, som kan anvendes hvis 

én eller to af de udtrukne målere er fejlbehæftede og ikke er egnede til afprøvning. 

 

Målerne til stikprøven udtrækkes fuldstændig tilfældigt blandt alle partiets målere, ved hjælp af 

en særlig statistikfunktion i FAS (Forbrugerafregningssystemet), i form af et modul som kaldes 

SMK (Statistisk Måler Kontrol). 

Målere nedtages for stikprøvekontrol 

De udtrukne målere nedtages og transporteres til det akkrediterede målerlaboratorium efter 

håndteringsinstruksen for hjemtagning af målere. Se Bilag 1 – Håndteringsinstruktion. 

 

 



 

 

Stikprøven godkendes eller forkastes 

Kalibreringsflow 

Målerne i stikprøven kalibreres ved følgende 2 målepunkter: 

 

- Flow A: 0,1 – 0,12 * Qn for målere  Qn 15 m³/h og  

0,3 – 0,35 * Qn for større målere. 

 

- Flow B: 0,9 – 1,0 * Qn. 

 

Punkterne A og B er i overensstemmelse med MDIR nr. 02.36-01, pkt. 6.3. 

 

Eksempler: 

 

En Qn x,y m³/h måler (klasse B – måler) afprøves ved følgende målepunkter: 

 

Qn 1,5 m³/h 

 

- Flow A:   150 l/h 

 

- Flow B: 1500 l/h 

 

Qn 2,5 m³/h 

 

- Flow A:    250 l/h 

 

- Flow B: 2500 l/h 

 

Nøjagtighedskrav til  nye/renoverede målere 

Nye og reverificerede målere skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed 

(verifikationsgrænsen): 

 

- Flow A:   2% 

 

- Flow B:   2% 

Nøjagtighedskrav til målere i drift 

Målere i drift (opsatte målere) skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed 

(driftskontrolgrænsen): 

 

- Flow A:  4% 

 

- Flow B:  4% 

Afvigende målere 

Målere, der ved kalibreringen overskrider grænseværdien for målere i drift ved et eller flere af 

ovennævnte målepunkter (Flow), anses for afvigende. 

 

Godkendelseskriterier – enkelt stikprøve 

Partiet godkendes, hvis antallet af afvigende målere er mindre end eller lig med 

godkendelsestallet i nedenstående tabel: 



 

 

 
Partistørrelse 

Maks. Antal målere 

Stikprøve 

Antal målere 

Godkendelsestal 

Maks. Antal målere med afvigelse 

5 Alle 0 

25 3 0 

50 13 1 

90 13 1 

150 20 2 

Opfølgning på stikprøven 

I MDIR nr. 02.36-01, pkt. 7, er beskrevet hvordan der skal følges op på resultatet af 

stikprøvekontrollen. Som hovedregel gælder: 

 

1. Hvis stikprøven overholder kravene til nye målere, kan det pågældende parti 

forblive opsat i indtil 6 år før ny stikprøvekontrol. 

 

2. Hvis stikprøven ikke overholder kravene til nye målere, men alene kravene 

til målere i drift, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 3 år før ny 

stikprøvekontrol. 

 

3. Hvis målerpartiet forkastes ved stikprøven, skal partiet nedtages inden 1 år. 

Hvis disse målere efter renovering og reverifikation genanvendes, kan de 

anvendes i indtil 6 år inden ny stikprøvekontrol. 

Resultatvurdering 

Fremgangsmåden ved vurdering af resultatet af stikprøven kan ses skematisk fremstillet i dette 

skema. Se Bilag 2 – Resultatvurdering. 

Dokumentation 

Skrillinge – Russelbæk Vandværk skal opbevare udskrifterne med testresultaterne fra 

målerlaboratoriet som dokumentation for den udførte stikprøvekontrol. Desuden noteres 

resultaterne af hver enkelt stikprøvekontrol i målerdatabasen. Heri anføres tillige, hvordan der 

skal følges op på resultatet af kontrollen. 

Ikrafttræden og bekendtgørelse 

Skrillinge – Russelbæk Vandværks bestyrelse har godkendt dette kontrolsystem for vand-

målere i drift, med ændringer i henhold til seneste lovbekendtgørelser d.d. 

 

Vandværket skal orientere de tilsluttede forbrugere om ændringerne f.eks. via hjemmeside 

og/eller omdeling af information samt gennemgang på førstkommende generalforsamling. 

 

Skrillinge – Russelbæk Vandværk, den xx. xxxxxxx 2013 

 

 

Per Posselt  Ole Hansen  Henning Larsen 

                __________                  __________                         ______________ 
                               Formand                                                Næstformand                                                    Kasserer 

 

 

 

 Michael Rasmussen                   Hans Rasmussen 

                                         ____________                          ____________ 
                                                             Bestyrelsesmedlem                                         Bestyrelsesmedlem 



 

 

Bilag 1 – Håndteringsinstruktion 

Nedtagning, transport og indlevering af målere til laboratorium. 

Inden nedtagning af måleren noteres følgende oplysninger på særskilt målerombytningsskema: 

 

- dato og tidspunkt for nedtagning 

- installationsadresse 

- målernummer 

- målervisning (m³) 

- er plombe på måler intakt 

- er plombe på installation intakt 

- eventuelle bemærkninger 

 

Måleren nedtages, og filterets tilstand anføres på skemaet (rent/tilsmudset/tilstoppet). Den 

nedtagne måler afproppes umiddelbart herefter med så meget vand i, som muligt og placeres 

forsigtigt i transportkassen. 

 

Oplysninger om den nyopsatte måler anføres på skemaet. Skemaet underskrives af 

målermontøren. Kopi afleveres til forbrugeren. 

 

Måleren transporteres til akkrediteret målerlaboratorium. Den må ikke adskilles, renses eller 

udsættes for fysisk overlast eller frost. 

 

Målerlaboratoriet modtager måleren. I forbindelse hermed udfyldes laboratoriets 

ordrebekræftelse. Heri er laboratoriets ydelse beskrevet, herunder det aftalte tidspunkt for 

effektuering af ordren. 

 

Om ønsket, kan laboratoriet kvittere på rekvirentens målerombytningsskema for 

dobbeltkontrol af målervisningen. 



 

 

Bilag 2 – Resultatvurdering 

Skematisk fremstillet 

 

   Stikprøve      

         

  Kan stikprøve godkendes efter 

verifikationsgrænsen? 

    

         

  Ja  Nej     

         

Partiet kan fortsat være opsat max. 6 

år til næste kontrol! 

 Kan stikprøven godkendes efter 

driftskontrolgrænsen? 

         

    Ja  Nej 

         

  Partiet kan fortsat være opsat max. 3 

år til næste kontrol! 

 Partiet nedtages! 

         

    Partiet kan genopsættes efter renovering og 

verifikation max. 6 år til næste kontrol! 

         

         

         

         

         

         

  Nedtagning for turnusudskiftning     

         

  Alle målere udskiftes efter en 6 årig 

brugsperiode! 

    

         

  Enten  Eller     

         

Alle målere gemmes i en periode, 

f.eks. 1 år, af hensyn til håndtering af 

evt. klager! 

 Målerne fotograferes, med tydelig visning af 

såvel målerstand som tællernummer, i tilfælde af 

evt klager! 

         

         

         

 

Parti Antal målere 
Stikprøve-

størrelse 

Max. antal 

målere med fejl 
 I dette skema ses Skrillinge-Russelbæk Vand-

værks partistørrelser og antallet af målere som 

skal udtages til stikprøver samt hvor mange 

fejl der må være i de enkelte stikprøver. 

1 119 16 1  

2 119 16 1  

3 70 11 1  

     

 


