RETNINGSLINJER FOR INSTALLATION OG TILSLUTNING
TIL VANDFORSYNING.
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Anmeldelse
Følgende arbejder skal anmeldes til vandforsyningen før installationsarbejdets påbegyndelse:






Ny-tilslutninger
Nyetablering eller ændring af jordledning
Nedtagning af måler
Ændring af målerinstallation
Væsentlige installationsændringer

Ved en ny-tilslutning vil etablering af stikledning blive udført op til 2 uger efter, at
vandanmeldelsesblanketten er modtaget.

Installationer
Alle arbejder i forbindelse med vandinstallationer skal udføres af autoriseret VVS-installatør, og
skal udføres efter følgende bestemmelser:








Alle installationsarbejder skal udføres i henhold til norm for vandinstallationer (DS439),
I forbindelse med sikring af vandinstallationer mod tilbagestrømning henvises til DS/EN
1717 2.udgave, samt Rørcenteranvisningen 015 oktober 2009 fra Teknologisk Institut.
Ved udførelse af regnvandsanlæg henvises til Rørcenteranvisningen 003 2. udgave
2002 fra Teknologisk Institut.
Isolering af installationer skal udføres efter DS 452
Alle materialer og armaturer skal opfylde de krav fra Eta Danmark vedr. VA
godkendelser.
Gældende regulativ for Haderslev Vand a/s
Samt de bestemmelser Haderslev Vand a/s i øvrigt måtte fastlægge.

Vandmåler, kontraventil m.m.
Der skal altid være opsat måler inden installationen tages i brug. (Indflytning)
Måleren skal så vidt muligt anbringes i bygningen så tæt på jordledningens indføring som
muligt. Hvor det ikke er muligt at anbringe måleren frostfrit i bygningen, eller af andre
årsager, anbringes måleren efter aftale med vandforsyningen i en målerbrønd så nær
grundens grænse som muligt.
Der skal ved nybyggeri og ved væsentlig ombygning/ændring, altid monteres synlig
kontrollerbar kontraventil før og efter vandmåleren.
Der må ikke arbejdes på installationer tilsluttet ledningsnettet uden kontraventil eller med
defekt kontraventil. Kontraventilen skal derfor altid kontrolleres inden påbegyndelse af
arbejde. Er kontraventilen defekt skal den udskiftes inden påbegyndelse af
installationsarbejdet. Sidder der ingen synlig kontraventil, eller kan kontraventilens ikke
kontrolleres uden nedtagning af måleren, kontaktes vandforsyningen.
Ved senere udskiftning af jordledning, ombygning/ændring af bryggers eller lignende, kan
vandforsyningen kræve at målerbrønden sløjfes og måleren anbringes i huset.
Husk, før måleren installeres, skal jordledningen gennemskylles omhyggeligt.
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Byggevandsmåler
Der skal opsættes byggevandsmåler ved alt byggeri som er større end byggeriet af et
énfamilieshus på ejerens bekostning (se gældende takstblad).
Alle byggevandstilslutninger skal forsynes med afspærringsventil og kontraventil.
Specielle installationer
Særlige installationer som trykforøgeranlæg, sprinkleranlæg, anlæg med behandlet vand og
andre specielle anlæg må kun udføres efter aftale med Haderslev Forsyning.
Såfremt trykforholdende forventes at blive utilstrækkelige og der skal etableres
trykforøgeranlæg, sker dette på ejers bekostning.
Kontakt Vandforsyningen ved tvivlsspørgsmål vedr. opsætning af målere, bimålere, og ved
opsætning af målere for fjernmåling (CTS-anlæg ) m.m.

3 af 3

