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Hold øje med dit vandforbrug

Kend din vandmåler 
- og hold øje med dit vandforbrug

Vidste du, at et hul i din vandledning 
på bare 0,5 mm, giver et vandtab på 
144 m3 om året, hvilket giver dig en 
unødig udgift på 2.181 kr.  Hold derfor 
øje med din vandmåler. 

Eksempler på vandtab: 
Vandhane, der drypper: 
- Langsomme dryp ca. 7 m3/år 
- Hurtigt dryp ca. 30 m3/år 
- Let løbende ca. 100 m3/år 

Wc-cisterne, der løber: 
-  Så det kun kan ses,

tæt på ca. 100 m3/år 
- Så det kan ses ca. 200 m3/år 
-  Så der er uro 

på overfl aden ca. 400 m3/år 

Spar på vandet, spar miljøet og pengepungen. 
•  Tag brusebad i stedet for karbad. Et karbad bruger cirka 125 liter vand.
•  Sluk for vandet, mens du børster tænder og vasker hår. En løbende vandhane 

i et par minutter to gange om dagen svarer til to hele badekar med vand om 
ugen.

•  Brug opvaskemaskine eller en opvaskebalje, når du vasker op. Der ryger 
75 liter vand ud, når vandhanen løber i 15 minutter. Lad i stedet opvaskema-
skinen gøre arbejdet. Det kan godt betale sig. Mange maskiner bruger nemlig 
kun 4-6 liter vand i skylleprogrammet.

•  Brug en balje, når du skyller grøntsager.
•  Brug vand, børste og spand, når du vasker bil i stedet for haveslangen.
•  Vand blomster med vandkande. Saml regnvand og brug det til at vande med 

i haven. Lad være med at vande græsplænen. Du skal bruge meget vand, før 
det har en effekt.

•  Hav en kande vand i køleskabet, og undgå at lade vandet ”løbe sig kold”.
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Målerbrønd
I målerbrønden er vandmåleren pla-
ceret sammen med hovedhanen og 
tømmehanen. Stophanen er placeret i 
umiddelbar nærhed af selve brønden og 
kan ses som et lille 6-kantet eller rundt 
jernlåg i jorden. 
Det er dit ansvar som grundejeren at
holde måleren frostfri. Låget skal være
intakt og monteret på brønden. I områ-
der med højt grundvand, kan der even-
tuelt lægges en sten eller fl ise på låget.

Afl æsning af måler 
Alle 5 store cifre på tælleværket skal 
afl æses (hele  m3)  Via en række info-
koder kan måleren nederst i  displayet 
informere om usædvanlige forhold i 
vandforbruget. En aktiv infokode blinker 
med et af  ordene: ”LEAK”, ”BURST”, 
”DRY”, ”REVERSE”, ”TAMPER”. Se 
kodernes betydning m.m. på  vedlagte 
vejledning eller på vores hjemmeside: 
www.odsherredforsyning.dk 

1.  Strøm til el-vandvarmer afbrydes.
2.  Stophanen ved siden af brønden, 

samt hovedhanen i brønden lukkes. 
(se nedenstående tegning).

3.  Alle vandhaner åbnes, vandvarmeren 
tømmes for vand så alt vandet kom-
mer ud af rørene.

4.  Alle vandhaner lukkes igen.

1.  Alle vandhaner skal være lukket.
2.  Stophane udenfor målerbrønd åbnes 

og installationen efterses for utæt-
heder.

3.  Vandvarmer: Husk at der skal kom-
me vand ud af varmtvandshanerne, 
inden strøm tilsluttes el-vandvarme-
ren.

Er du i tvivl, kontakt en autoriseret 
vvs-installatør. 

OBS! Husk altid at lukke for vandet, når 
sommerhuset forlades i fl ere dage.

Når der LUKKES for vandet,
inden vinter:

Når der ÅBNES for vandet: 

Grundejeren har vedligeholdelsespligt på alle installationer i brønden, 
undtagen selve måleren. 

Selvafl æsningskort
Der udsendes ikke længere selvafl  æsningskort til de ejendomme, som har
fået monteret elektronisk vandmåler.
Den 1. november hver år henter Odsherred Forsyning selv afl æsningerne 
elektronisk til brug for årsopgørelsen. Som ejer skal du fortsat selv holde øje 
med sin vandmåler ved jævnligt at afl æse den og samtidig tjekke, at måleren 
står stille, når alle taphaner i huset er lukket. 
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