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Kontrol af vandmålere i drift

• Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling 
af forbrug af vand, gas, el eller varme

─ Hovedpunkter

Der er tale om en de-regulering
og altså ikke længere faste krav til metodevalg.

Instrumentejerens ansvar
at fastlægge en kontrolplan, der giver tilstrækkelig
sikkerhed for at målerne i drift overholder
driftskontrolgrænsen.

Nye regler 1. juni 2018



Kontrol af vandmålere i drift

• Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling 
af forbrug af vand, gas, el eller varme

─ Det betyder

At Vandværket med den nye bekendtgørelse
nu er helt på egne hånd

Sikkerhedsstyrelsens vejledning
er meget klein

Center for Legal Metrologi (CLM)
har udgivet en grundig vejledning i januar 2019, som 
beskriver ”bedste praksis”
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Kontrol af vandmålere i drift

• Hovedpunkter i vejledningen

─ 6 år ændres til 9 år.

Ny opsatte målere bør som udgangspunkt
kontrolleres første gang efter 9 år. Vær dog
opmærksom på følgende:

• Producentens anbefaling

• Særlig forhold i forsyningsområdet

• Installationsmæssige forhold

• Erfaringsmæssige forhold
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Kontrol af vandmålere i drift

• Hovedpunkter i vejledningen

─ Krav til dokumentation over for forbrugere
og Sikkerhedsstyrelsen

Instrumentejeren skal kunne dokumentere
at målerne i brug lever op til kravene. 

Det gøres ved at:

• Vandværket følger bedste praksis som
beskrevet i vejledningen.

• Vandværkets erfaringsmæssige forhold og 
tidligere testresultater

• Typegodkendelse og producentens dokumentation.
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Kontrol af vandmålere i drift

• Hovedpunkter i vejledningen

─ Metrologisk sporbarhed

Kontrol af vandmålere skal være
metrologisk sporbare. 

Hvilket betyder at:
Referencemåleren skal være tilstrækkelig
kalibreret

Det sikres ved at anvende et akkrediteret
målerlaboratorium
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Kontrol af vandmålere i drift

• Hovedpunkter i vejledningen

─ Pligt til at reagere ved mistanke om fejl

Hvis vandværket mistænker at målere i
partiet viser forkert skal det kontrollers,
uafhængigt af den planlagte egenkontrol

─ Statistisk stikprøvekontrol eller udskift

Herved får I tilstrækkelig sikkerhed for
hele partiets målernøjagtighed.
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Kontrol af vandmålere i drift

Godkendelse til fortsat opsætning



Statistisk stikprøvekontrol

─ Ved partistørrelse < 150 kan kun enkelt-
stikprøvekontrol anvendes

─ Ved partistørrelse < 50 stk. kan partiet
maksimalt sidde yderligere 6 år.

─ Målerne skal afproppes for at undgå udtørring

─ Høje temperaturer og frost skal undgås

─ Måleren må ikke renses og gennemskylles
inden afprøvning på laboratorium

─ Det anbefales at udtage mindst 2
ekstramålere.

Enkelt og dobbelt stikprøvekontrol. 



Statistisk stikprøvekontrol

Enkelt stikprøvekontrol, EKSEMPEL 



Statistisk stikprøvekontrol

Dobbelt stikprøvekontrol, EKSEMPEL



Kontrol af vandmålere i drift

─ Følg eller forklar
anvend bedste praksis, Vejledningen fra CLM

─ Test eller udskift.
Ved periodisk udskiftning bør der også udtages stikprøver
af hensyn til efterfølgende opsætningsperioder 

─ Anvend godkendte laboratorier
oversigt findes her: 

─ Desinficer målere før evt. genopsætning
Test vand på laboratorier er ikke drikkevandskvalitet

─ Informer på hjemmesiden
Skaber tryghed hos forbrugerne

Anbefalinger



Vandværkts hjemmeside

• Information til forbrugerne

─ Åbningstider
─ Kontakt oplysninger
─ Bestyrelsessammensætning

─ Takster
─ Regulativ (handelsbetingelser)
─ Vedtægter
─ Regnskaber
─ Generalforsamlingsreferater

─ Driftsstatus og kommende projekter
─ Persondataoplysninger (GDPR)

Formål med hjemmesiden



Vandværkts hjemmeside

• Vandforsyningsloven

─ § 53
De godkendte anlægs- og driftsbidrag
skal være tilgængelige på den almene
vandforsynings hjemmeside.”

─ § 55
Det godkendte regulativ skal være
tilgængeligt på den almene vandforsynings
hjemmeside.”

Lovkrav til hjemmesiden



Vandværkts hjemmeside

• Drikkevandsbekendtgørelsen

─ § 29 stk. 3
Informationen, jf. stk. 1, nr. 1, 6 og 7,
skal være tilgængelig på
vandforsyningens hjemmeside

─ Hvilke informationer er det der skal
være tilgængelige for hvert af jeres
vandforsyningsanlæg?

Lovkrav til hjemmesiden



Vandværkts hjemmeside

• Drikkevandsbekendtgørelsen

─ 1) vandforsyningens navn, adresse,
telefonnummer, e-mailadresse,
hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner

─ 6) en generel beskrivelse af
drikkevandskvalitet
• Herunder almindelige parametre som:

hårdhed, jern, mangan og mikrobiologi og 
lokalt parametre som nitrat, nikkel og fluorid.

─ 7) oplysning om overskridelser
af kvalitetskrav 

Lovkrav til hjemmesiden



Vandværkts hjemmeside

• Drikkevandsbekendtgørelsen

─ 2-5) Det skal også fremgå hvor og hvordan
følge oplysninger kan hentes:

Oplysninger om:

• Forsyningsområdet

• Indvindingsmængde og –område

• Vandbehandling

• Oplysninger om samtlige kontrolmålinger

(Eksempelvis på www.Jupiter.dk og kommunens vandforsyningsplan )

Lovkrav til hjemmesiden



Kryptering af e-mail

─ Datatilsynet vurderer at mails skal krypteres
når der er tale om:

Personoplysninger
Fortrolige oplysninger

─ Siden år 2000 har det været et krav
for offentlige myndigheder, men nu
gælder det også den private sektor.

En passende sikkerhedsforanstaltning



Kryptering af e-mail

─ Følsomme oplysninger fremgår af
persondataforordningens artikel 6

─ Helbredsforhold
─ Fagforening
─ Racemæssig eller etnisk

baggrund
─ Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
─ Seksuelle forhold
─ Biometriske data f.eks. fingeraftryk og ansigtsgenkendelse
─ Genetiske data

Hvad er personfølsomme oplysninger



Kryptering af e-mail

─ Oplysninger, som efter almindelig opfattelse
ikke bør komme offentligheden til
kendskab skal betragtes som fortrolige.

─ Forbrugsafregning
─ Misligholdelse af betalinger
─ Tvister med forbrugere
─ Indtægts- og formueforhold
─ Arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
─ Interne familieforhold
─ CPR-nummer

Hvad er fortrolige oplysninger



Kryptering af e-mail

─ Kryptering er baseret på certifikater.

─ Certifikat er en nøgle som både kan
låse og låse op

─ Ved den sikre ”end to end” kryptering
sendes fra bruger til bruger, der har
hver sin nøgle

─ Modtagere uden en dekrypteringsløsning får en
besked med link til en kode (en engangsnøgle)

─ Ikke alle domæne løsninger kan sende ”end to end”

Hvordan virker det.



Kryptering af e-mail

Hvordan virker det.



Kryptering af e-mail

• DPG-løsningen sikrer:

─ Brugervenlig og sikker ”end to end” krypterings- og signerings 
løsning som understøtter teknologierne

• NemID kryptering
Baseret på certifikater udstedt af NETS

• TunnelMail
Offentlige virksomheders løsning på Kryptering

• TLS
International Standard udviklet til kryptering mellem e-mail serverer
TLS er et minimumskrav til virksomheder (Datatilsynet 2018)

• Microsoft OME
Udviklet af Microsoft for at kunne sende til modtagere, som ikke 
har andre muligheder for dekryptering.

Danske Vandværkers @sikkermail-danskevv.dk



Kryptering af e-mail

• DPG-løsningen :

─ Er inklusiv automatisk licence- og certifikat fornyelse, PC-installation,
programvedligeholdelse og mailsupport.

─ Er 100% integreret med Outlook og
Microsoft Exchange

─ Vælger selv den bedst egnede krypteringsløsning,
som passer til modtageren

─ Sender sikkert og signeret til:
• Det offentlige
• Virksomheder
• Privatpersoner

Danske Vandværkers Sikker Mail



Kryptering af e-mail

Hvordan sender jeg en krypteret mail
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