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Tilslutning til Vindeby Vandforsyning.
Ny tilslutning/jordledning/installationer.
Der skal indhentes tilladelse til tilslutning, af aut. VVS-installatør. Ansøgning skal ske, på skema på
www.vindebyvand.dk Alt arbejde skal udføres af autoriseret VVS-installatør.
Alle vandinstallationer, skal udføres i henhold til seneste gældende norm for vandinstallationer DS 439.
Sikring af vandinstallationer mod tilbagestrømning udføres i henhold til seneste gældende DS/EN 1717,
samt seneste gældende Rørcenteranvisnin 015 fra Teknologisk institut.
Der skal ved indføring i ejendommen, monteres en synlig og let tilgængelig kontraventil DS1717.
Det er forbrugerens ansvar, at tilbagestrømnings systemet er funktions dygtigt. Det er forbrugerens ansvar,
at dokumenter test af installationen.
Skema udfyldes, med skødeindehaver, matrikel nr. ejendommens øvrige oplysninger, samt kontakt
information på skødeindehaver, samt kontakt oplysninger på ansvarlig person hos VVS-installatør.
Skitse af ejendommens placering på grunden, område kort, og angivelse af ønske om stophane placering,
indsendes som pdf fil til post@vindebyvand.dk
Nå ansøgning er modtaget, fremsendes faktura på tilslutningsafgift, jf. taksblandet, til skødeindehaveren.
Takstbladet kan ses på www.vindebyvand.dk Når dette er betalt, påbegyndes sagsbehandlingen. Der skal
påregnes 14 dages sagsbehandlingstid.
Der gives tilladelse til installationen, når indskud m.m. er betalt, eller sagsbehandling er afsluttet. Der må
ikke udføres arbejde inden.
Er ejendommen placeret, udenfor det anlagte hovedlednings net, skal der påregnes op til to mdr.
behandlingstid.
Stikledning føres frem til nærmeste skel, iht. hovedlednings anlæg.
Stophane, hvis en sådan placeres, sættes ca. 0,5m fra skel. Ud for stophane/stik, max 1.5m fra skel på
matriklen, der ønsker vand, sættes en VA godkendt målerbrønd.
Målerbrønden sættes og ejes af forbruger, jf. vedtægter og tilslutnings betingelser.
Målerbrønden, skal være udført i bestandigt materiale, indeholde rustfri fittings, og afspærringshane ¼
drej, mod og fra måler. Byggelængde 190 mm, omløber for måler montage. Der skal i forskruning, på
afgang siden, monteres en DS 1717 kontraventil, med test skrue opad og synlig. Målerbro, skal være
fastspændt, og max 45 cm under brøndkant. Målerbrønden skal være min i niveau med færdigt niveau,
ideelt 5 cm over. Målerbrønde skal placeres, således, at overfladevand ikke løber i brønden.
Vandforsyningen bestemmer målertype.
Vandmåler afhentes hos Vandforsyningen, og monteres af VVS installatøren.
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Vandmåleren anmeldes tilsluttet, ved fremsendelse af e-mail, men angivelse af ejendoms adr. måler nr. og
placering, samt kontakt info på montør. Der fremsendes sammen med, et foto af måleren, monteret i
installationen. Fremsendes til post@vindebyvand.dk
Vandforsyningen syner målerinstallation, og plomber måler. Plombe må ikke brydes, uden anmeldelse.
Brydes plombe, fremsendes gebyr, jf. takstblad.
Der skal indsendes vandanmeldelse til Vindeby Vandforsyning, for følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Tilslutning af nye vandinstallationer til ejendomme.
Etablering eller omlægning af jordledninger.
Nedtagning af vandmåler, demontering af jordledning og stik.
Ændring af vandmåler installation.
Væsentlige ændringer i vandinstallationer, ombygning, ændringer i vandforbrug ol.
Installering af trykforøger, vandbehandlingsanlæg, herunder blødgøringsanlæg eller lignende.
Brug af byggevand. Vand til midlertidigt formål. Alt vand skal måles.

Jordledning på privat grund.
Alle jordledninger, skal udføres som PE/PH10. Hvor der er risiko for forurening skal special rør, der sikre
mod gennem trængning anvendes. Nyanlagte jordledninger, samt installationer, der har været adskilt, skal
grundigt gennemskyldes, inden ibrugtagning.
Vandinstallationer i bygninger.
Alle vandinstallationer skal udføres af aut. VVS-installatør, i henhold til senest gældende norm for
vandinstallationer, DS 439, vandinstallationer skal isoleres efter DS 452.
Ved tilslutning af trykforøger, vandbehandlingsanlæg, som feks. blødgøringsanlæg, skal dette anmeldes til
vandforsyningen, inden tilslutning. VA godkendte anlæg skal ikke godkendes, men anmeldes til
vandforsyningen.
Alle installations dele, og armaturer, skal opfylde krav om godkendelse til drikkevand i hht. GDVgodkendelse ( Dråbemærket )
Sprinkler anlæg, skal anmeldes og betingelser forhandles med Vandforsyningen. Herunder, om der kræves
reservoir på ejendommen.
Alt vand skal måles, herunder byggevand, midlertidigt forbrug og lignende. Byggevand etableres fra
målerbrønd.
Alle installationer, er omfattet af gældende Regulativ for Vindeby Vandforsyning, samt øvrige
bestemmelser i tilslutnings bestemmelser og vedtægter. Se www.vindebyvand.dk
Brug www.vindebyvand.dk til:
Kontakt info.
Skema.
Lednings plan info.
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