NY PRAKSIS – VANDMÅLERBRØND
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Fremover skal VVS-installatør opsætte vandmålerbrønd ved alle byggerier
Frederikshavn Vand A/S har pr. 1. januar 2020 indført ny praksis i forbindelse med
byggerier.
Tidligere var byggevand indeholdt i tilslutningsbidraget, men fremadrettet skal
den autoriseret VVS-installatør sørge for, inden byggeriet går i gang, at der ved
alle typer byggeri bliver etableret en blivende målerbrønd for montage af Frederikshavn Vands afregningsmåler. Det vil sige, at alt byggevand også vil blive opkrævet på forbrugsafregningen.
Målerbrønden skal placeres så tæt på skel som mulig for at sikre, at vandtab på
jordledningen også bliver registreret, og dermed afregnes alt vand efter faktisk
forbrug.
Herudover skal der også ved fornyelse, flytning eller renovering af jordledning
sættes en målerbrønd ved skel, og jordledningen skal efterfølgende trykprøves.
Forholdet vil blive tydeliggjort på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse", som skal underskrives af bygherre og VVS-installatør ved alle byggerier
og ved større ændringer af eksisterende vandinstallationer.
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Princip for installation af vandmåler
Alle komponenter skal være VA godkendte.
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Generelle bestemmelser
En autoriseret VVS-installatør skal udføre alle arbejder på vandinstallationer, og
arbejdet skal udføres i henhold til gældende normer og vejledninger. Det står i
Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 439 4. udgave, 2009 og
DS/EN 1717 Sikring mod forurening.
Inden ændring eller udvidelse af din eksisterende installation og inden tilslutning
af jordledning i forbindelse med nybygning udfylder og sender VVS-installatøren
blanketten ”Ansøgning om vandinstallationstilladelse” til Frederikshavn Vand A/S.
Blanketten skal underskrives af både VVS-installatør og ejer af ejendommen.
Herefter monterer den autoriserede VVS-installatør en målerbrønd ved skel på
ejendommen, hvori Frederikshavn Vand A/S monterer afregningsmåler, så forbrug under byggeriet kan faktureres på ejendommen.
Frederikshavn Vand A/S sender efterfølgende en regning på tilslutningsbidrag,
ligesom fakturering af vandforbrug påbegyndes.
VVS-installatøren færdigmelder ansøgningen ved Frederikshavn Vand A/S, når
installationen er klar til ibrugtagning af brugsvand.
På forsyningen.dk finder du relevante dokumenter. Du kan blandt andet downloade disse:




Regulativ for levering af vand, januar 2019
Takstregulativ, januar 2020
Ansøgning om vandinstallationstilladelse og vejledning
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