
Ansøgning 
om 

Vandstikledning 
Vandinstallation 
Jordledning 
Ændringer 

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen 
Vejnavn (stedbetegnelse) 

By/kvarter 

Anføres ved senere henvend. 
Journalnr 

Installationsnummer 

Skødehavers navn og adresse Vandværkets navn og adresse 

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stophane indtegnet) 

Stikledning 

Forbrugets art 

indlægning 

husholdn. 

omlægning 

erhverv 
Liter/sekund 

fraskæring Jordledning 

Materiale 

Dimension 

lægning 

støbejern 

mm 

omlægning 

PE 

længde 

PVC 

fraskæring 

Forbrugets størrelse (anslået max. forbrug) 

Anbringe stk. 
K.V. 

Borttage stk. 
K.V. 

I alt 
 l/s 

m 

Installation 

Gård/have 

Køkken 

Brusebad 

Karbad 

Håndvask 

WC 

Vandvarmer 

Vaskemaskine 

Opvaskemask. 

Kedelpåfyldn. 

l/s 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,1 

0,1 

- 

0,2 

0,2 

- 

VA-nummer       Stedbetegnelse 
eller andre bemærkninger 

I alt 

VVS-installatørs navn og adresse Brugers navn 

Bilag (vedlægges i 2 eksemplarer) 

Situationsplaner 
Etageplaner 
Diagrammer 

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til 
ovennævnter arbejder 
Dato og underskrift, Aut. VVS-installatør Dato og underskrift, Skødehaver 

Forbeholdt tilsynsmyndighedens påtegning 
  Ledning 
udføres som dim. mat. 
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Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. 

Vandværk/kommune Dato og underskrift 

Færdigmelding 
Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til ovenstående begæring har udført 
vandinstallationsarbejde som ansøgt. 

Der er under arb. udførelse, og efter aftale med vandværket, 
foretaget ændr. i haneantal og oprindelig begæring således: 

Dato og underskrift, Aut. VVS-installatør 

Installation 
Yderl. udført *) 
K.V. 

Ikke udført *) 
K.V. VA-nummer Stedbetegnelse 

eller andre bemærkninger 

Vandværkets noteringer 

Jordledning synet den 

Installation synet den 

Installation synet den 

Installation synet den 

*) + foran antallet angiver anbragt 
   ÷ foran antallet angiver borttaget 
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Dato Af Regning afsendt Dato 
den 

Regning betalt 
den 

Dato 
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Installationen udføres med pasrør til vandret måler Qn 2,5 (190mm) og i henhold til 
Rørcentervejledning 015 samt EN 1717 og DS439 forskrifter. 

Byggemålerinstallationen udføres midlertidigt og for bygherrens regning (selve byggemåleren 
monteres / afmonteres af Vandcenter Djurs) på en sådan måde, at alt vand til byggebrug bliver målt. 

Byggemålerinstallationen frostsikres af bygherren og for dennes regning. 

Målerinstallationen placeres i brønd nær skel, med mindre andet er aftalt skriftligt. Efter måler 
monteres kontrollerbar kontraventil (eller TBS-ventil hvis Vandcenter Djurs skønner dette). 

Evt. pasrør til endelig forbrugsmåler kan afhentes hos Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa. 

Før ibrugtagning af installationen rettes henvendelse til Vandcenter Djurs, så syn af installationen og 
udskiftning af pasrør eller byggemåler til endelig forbrugsmåler kan finde sted. 

 

For denne installation gælder endvidere pkt. 3.5 jf. Regulativ for Vandcenter Djurs a.m.b.a. 

3.5 Trykstød  
Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at 
pludselige og unødvendige variationer undgås. 

 



Ansøgning om vandstikledning/vandinstallation/jordledning/ændringer 

Forretningsgang 

Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om 

vandstikledning og vandinstallationsarbejde 

ved de fleste vandværker, når blanketten indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af skødehaver og aut. 
VVS-installatør. 
Blanketten kan anvendes 
        som ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til udførelse af 
        vandinstallationsarbejde og ændring på én gang, 
        eller alene som ansøgning om vandstikledning, 
        eller som ansøgning om vandinstallationsarbejde, 
        eller som ansøgning om ændring. 

Ansøgningen vedlægges diagrammer og tegninger i henhold til de enkelte vandværkers regler. 
Den aut. VVS-installatør og ejendommens skødehaver modtager hver en genpart med installationstil- 
ladelse. 
Når arbejdet er udført, færdigmelder den aut. VVS-installatør arbejdet ved påtegning på det tilsendte 
eksemplar. 
Gebyr for indlægning af vandstikledning ved vandværkets foranstaltning og evt. andre udgifter vil blive 
opkrævet ved fremsendelse af regning til skødehaveren. 
Oplysning om, hvorvidt vandværket selv udfører stikledningsarbejdet og om, vandmåler forlanges opstillet, 
må indhentes hos de enkelte vandværker. 
Vandinstallationsarbejde skal iøvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR 95) udføres 
efter reglene i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439). 

Nøgle til normalblanket 

A. 

B. 

Anboring og vandstikledning 
Anboring og vandstikledning i vejareal udføres ved vandværkets foranstaltning. (Eget personale eller 
anboringsmester). 
Anboring foretages af vandværket, vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS- 
installatør. 
Bemærk: Forinden opgravning i offentlig vej må der rettes henvendelse til kommunens tekniske 
forvaltning. 
Anboring og vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS- installatør. 
Bemærk: Som under B. 

Jordledning på privat grund 
Jordledninger på privat grund før vandmåler udføres af vandværket. 
Jordledninger på privat grund til énfamiliehuse udføres af aut. VVS-installatør. 
Jordledninger til etageejendomme, forretningsbygninger og industrivirksomheder ved vandværkets 
foranstaltning. 
Jordledning på privat grund udføres af aut. VVS-installatør. 

Vandmålere 
Vandmålere skal opsættes i alle ejendomme. 
Vandmålere anvendes kun i forbindelse med erhvervsmæssig vandforbrug. 

Forskrifter 
SBI-anvisning 165: Vandinstallationer. Statens Byggeforskningsinstitut 1990. 
Særlige forskrifter er gældende. 

Materialer, der tillades anvendt til jordledninger: 
1. Støbejernsrør. 2. PVC-rør. 3. PEL-rør. 4. PEH-rør. 
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Ansøgning om vandstikledning/vandinstallation/jordledning/ændringer 

Forretningsgang 

Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om 

vandstikledning og vandinstallationsarbejde 

ved de fleste vandværker, når blanketten indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af skødehaver og aut. 
VVS-installatør. 
Blanketten kan anvendes 
        som ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til udførelse af 
        vandinstallationsarbejde og ændring på én gang, 
        eller alene som ansøgning om vandstikledning, 
        eller som ansøgning om vandinstallationsarbejde, 
        eller som ansøgning om ændring. 

Ansøgningen vedlægges diagrammer og tegninger i henhold til de enkelte vandværkers regler. 
Den aut. VVS-installatør og ejendommens skødehaver modtager hver en genpart med installationstil- 
ladelse. 
Når arbejdet er udført, færdigmelder den aut. VVS-installatør arbejdet ved påtegning på det tilsendte 
eksemplar. 
Gebyr for indlægning af vandstikledning ved vandværkets foranstaltning og evt. andre udgifter vil blive 
opkrævet ved fremsendelse af regning til skødehaveren. 
Oplysning om, hvorvidt vandværket selv udfører stikledningsarbejdet og om, vandmåler forlanges opstillet, 
må indhentes hos de enkelte vandværker. 
Vandinstallationsarbejde skal iøvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR 95) udføres 
efter reglene i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439). 

Nøgle til normalblanket 

A. 

B. 

Anboring og vandstikledning 
Anboring og vandstikledning i vejareal udføres ved vandværkets foranstaltning. (Eget personale eller 
anboringsmester). 
Anboring foretages af vandværket, vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS- 
installatør. 
Bemærk: Forinden opgravning i offentlig vej må der rettes henvendelse til kommunens tekniske 
forvaltning. 
Anboring og vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS- installatør. 
Bemærk: Som under B. 

Jordledning på privat grund 
Jordledninger på privat grund før vandmåler udføres af vandværket. 
Jordledninger på privat grund til énfamiliehuse udføres af aut. VVS-installatør. 
Jordledninger til etageejendomme, forretningsbygninger og industrivirksomheder ved vandværkets 
foranstaltning. 
Jordledning på privat grund udføres af aut. VVS-installatør. 

Vandmålere 
Vandmålere skal opsættes i alle ejendomme. 
Vandmålere anvendes kun i forbindelse med erhvervsmæssig vandforbrug. 

Forskrifter 
SBI-anvisning 165: Vandinstallationer. Statens Byggeforskningsinstitut 1990. 
Særlige forskrifter er gældende. 

Materialer, der tillades anvendt til jordledninger: 
1. Støbejernsrør. 2. PVC-rør. 3. PEL-rør. 4. PEH-rør. 
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