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Ved tilslutning til Vindeby Vandforsyning skal følgende procedure overholdes.
1. Der skal, inden vvs arbejde påbegyndes, ansøges om tilslutning. Dette sker ved at udfylde skemaet
”Begæring om vand” der findes på www.vindebyvand.dk. Skemaet indsendes og udfyldes af den
autoriserede VVS installatør. Her anføres ønske om dimension, m.m. Skemaet indsendes til
Vandforsyningen, der behandler sagen, og fremsender fakt. på tilslutning..
Når denne fakt. er betalt, fremsendes skema nr. 2. til VVS installatøren.
Godkendt skema nr. 2, giver tilladelse til installationsarbejde, med de bemærkninger og krav
vandforsyningen stiller, herunder anvisning på tilslutningssted, VA godkendt målerbrønd og
DS1717.
Jordledning skal synes af vandforsyningen, og må ikke indeholde samlinger, ud over PE-svejsninger,
eller skærende fittings/ISIFLO. Skærende fittings skal godkendes af Vandforsyningen. Alt andet vil
blive kasseret.
2. Alt vand skal måles, herunder også byggevand. Der må ikke aftappes vand, uden måling.
3. Når arbejdet er afsluttet, indsender den autoriserede VVS-installatøren færdigmelding, samt
opmåling af jordledning, hvorefter vandforsyningen syner installationen, og godkender måleanlæg
m.m. og plomber måleren.
4. Takstberegningen foregår ud fra det godkendte takstblad, der kan ses på www.vindebyvand.dk.
Taksterne er godkendt af Svendborg Byråd. Grundlaget for klassificering, er den til enhver tid
værende BBR registrering.
5. Vindeby Vandforsyningen afsætter stophane, samt 2.m jordledning. Bygherrer fremfører
jordledning til stikledning, og installer VA godkendt målerbrønd, efter anvisning af
Vandforsyningen. Mellem stophane og målerebrønd se pkt. 1.
6. Tilslutningssted er nærmeste hovedledning i offentlig vej. Dvs. offentlig vej, registreret i
kommunens vejregister, som tilhørende Svendborg Kommune. Tilslutningssted vil fremgå af den
godkendte blanket ”Begæring om vand.”.
7. Vindeby Vandforsyning lever vand med et standart tryk. Skulle der være behov for øget tryk,
påhviler det ejer selv, at installer og drive en evt. trykforøger.
Der henvises til taksbland, regulativ, bestemmelser for levering af vand og vedtægter for Vindeby
Vandforsyning.
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