Vandledning på egen grund

Privat jordledning: (vandledning på privat grund)
Nyetableret jordledninger (vandledning på privat grund), og jordledninger som omlægges skal
udføres i PE, PN10. Hvis der er risiko for forurening fra omgivelserne, skal jordledningen sikres
mod indtrængning ved at benytte specialrør med alukappe. Der må ikke være mekaniske
samlinger på jordledningen.

Rørmaterialer
Ledninger skal udføres af blå PE-rør, kvalitet PE100, SDR 11 og produceret i overensstemmelse
med DK-Vand.

Udførelse
Det er kun aut. VVS-installatører der må udføre arbejder med vandinstallationer, jordledninger mm.
Der skal indhentes tilladelse hos Vandværket Vandværk inden der påbegyndes
installationsarbejder på Værebro Vandværks ledningsnet incl. montering af måler, som er omfattet
af autorisationsloven.
Alle installationer skal færdigmeldes og synes af Værebro Vandværk. Jordledning fra stophane og
ind til måler, skal også synes inden det dækkes til.

Krav til vandinstallationerne:
Vandværket følger retningslinjerne fra Dansk Standard:
•
•
•

Alle vandinstallationer skal udføres efter DS 439.
I forbindelse med sikring af vandinstallationer mod tilbagestrømning henvises til DS/EN
1717, samt Rørcenteranvisningen 015 oktober 2009 fra Teknologisk Institut. 3.
Ved udførelse af regnvandsanlæg henvises til Rørcenteranvisningen 003, 2. udgave fra
Teknologisk Institut. Isolering af installationer skal udføres efter DS 452. 5.

Alle materialer og armaturer skal opfylde krav om godkendelse til drikkevand i hht. GDVgodkendelse (Dråbemærket).
Installationerne er omfattet af gældende Regulativ for Vandforsyning ved Værebro Vandværk,
samt de bestemmelser forsyningen i øvrigt måtte fastlægge.
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Forsyningsgrænser
Alle installationer fra stophane og ind på selve matriklen ejes og vedligeholdes af ejeren.
Det er kun vandmåleren på matriklen Værebro Vandværk ejer og vedligeholder. Vandværket ejer
ikke haner som sidder i forbindelse med vandmåleren.
Stophanen til matriklen er som hovedregel placeret i vejen ud for den enkelte matrikel. Denne
stophane er Værebro Vandværks ejendom og den må kun betjenes af en aut. VVS-installatør eller
Værebro Vandværks personale.

Vandanmeldelse
Der skal sendes en vandanmeldelse til Værebro Vandværk inden følgende arbejde påbegyndes:
• Tilslutning af nye vandinstallationer til en ejendom.
• Etableringen af nye eller ændring af jordledning/vandstikledning.
• Nedtagning af vandmåler.
• Ændring af vandmålerinstallation.
• Væsentlige vandinstallationsændringer.

Syn
Ved nyetablering eller ændring af jordledning skal installationen synes af vandværket inden
installationen tildækkes. (Bemærk, at jordledningen kan kræves blotlagt, hvis den er tildækket
inden syn.). Er retningslinjerne ikke overholdt skal et nyt syn, aftales inden for 5 arbejdsdage.

Ændring af jordledning ved ombygning
Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det
anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.
Udgifterne til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsyningsog/eller stikledning, afholdes af grundejeren.
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Byggeri på matrikel med allerede etableret vandstik
Ved renovering og genopførelse af bolig på en matrikel med etableret vandstik skal den
eksisterende vandmåler afleveres til Værebro Vandværk.
Ny måler kan udleveres, når byggeriet er afsluttet.

Opsætning af vandmåler
Der skal altid monteres en vandmåler i en ejendom for at måle ejendommes vandforbrug.
Opsætning af vandmåler skal foretages af Værebro Vandværk.
Måleren skal anbringes frostfrit i bygningen, og så tæt på jordledningens indføring som muligt. Er
dette ikke muligt, anbringes måleren i målerbrønd efter aftale med vandforsyningen. Der skal
monteres ventiler umiddelbart før og efter vandmåleren. Ventilerne skal være funktionsdygtige ved
ethvert målerskift, og måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. Ved udskiftning af
jordledning, ombygning/ændring af bryggers eller lignende, kan vandværket kræve, at en evt.
målerbrønd sløjfes, og vandmåleren anbringes inde i huset. Der skal altid være opsat måler (før
indflytning). Af hensyn til drikkevandssikkerhed, skal jordledningen gennemskylles omhyggeligt,
inden den tilsluttes i ejendommen.

