
Sagsnr. Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage Side 

Installationsnummer By Matrikelnr. 

Modtaget på Assens Forsyning d. Ejerlavnr. 

Jordledning lægning omlægning  fraskæring 
Materiale støbejern PE PVC  
Dimension mm længde m 

Dato Dato 

Aut. VVS-installatør underskrift Skødehaver underskrift 

VVS-installatørs navn og adresse, (evt. stempel) 

Evt. Telefonnummer 

 

Anføres ved senere henv. I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Ansøgning om: 

Vandstikledning  1 
Vandinstallation 
Jordledning 
Ændringer 

Skødehavers navn og adresse Vandværkets navn og adresse 

Tlf. 63 44 90 00
Mail: post@assensforsyning.dk 
www.assensforsyning.dk 

Assens Vandværk A/S 

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) 

Stikledning indlægning omlægning fraskæring 

Forbrugets art husholdning erhverv 

Installation l/s Anbringe stk. Borttage stk. I alt 
l/s 

Stedbetegnelse eller andre bemærkninger 
K. V. K. V. 

Gård/have 0,2 
Køkken 0,2 
Brusebad 0,2 
Karbad 0,3 
Håndvask 0,1 
WC 0,1 
Vaskemaskine 0,2 
Opvaskemask. 0,2 
Brandskab 0,33 

I alt Anslået max. forbrug l/sek 

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder 

Brugers navn 

Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer 

Situationsplaner Etageplaner 

Diagrammer Beregning 
Installationstilladelse 
Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer. 
Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales 
tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster. 
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser: 

Evt. yderligere betingelser på næste side 

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er 
påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato 

Dato Underskrift 



Sagsnr. Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage Side

Installationsnummer By Matrikelnr.

Modtaget på Assens Forsyning d. Ejerlavnr.

Jordledning lægning omlægning fraskæring
Materiale støbejern PE PVC 
Dimension mm længde m

Dato Dato

Aut. VVS-installatør underskrift Skødehaver underskrift

VVS-installatørs navn og adresse, (evt. stempel)

Evt. Telefonnummer

 

Anføres ved senere henv. I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Ansøgning om:

Vandstikledning 2
Vandinstallation
Jordledning
Ændringer

Skødehavers navn og adresse Vandværkets navn og adresse

Tlf. 63 44 90 900
Mail: post@assensforsyning.dk 
www.assensforsyning.dk 

Assens Vandværk A/S 

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet)

Stikledning indlægning omlægning fraskæring

Forbrugets art husholdning erhverv

Installation l/s Anbringe stk. Borttage stk. I alt 
l/s

Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
K. V. K. V.

Gård/have 0,2
Køkken 0,2
Brusebad 0,2
Karbad 0,3
Håndvask 0,1
WC 0,1
Vaskemaskine 0,2
Opvaskemask. 0,2
Brandskab 0,33

I alt Anslået max. forbrug l/sek

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Brugers navn

Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer

Situationsplaner Etageplaner

Diagrammer Beregning
Installationstilladelse
Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer.
Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales 
tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster.
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:

Evt. yderligere betingelser på næste side

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er 
påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato

Dato Underskrift



Sagsnr. Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage Side

Installationsnummer By Matrikelnr.

Modtaget på Assens Forsyning d. Ejerlavnr.

Jordledning lægning omlægning fraskæring
Materiale støbejern PE PVC 
Dimension mm længde m

Dato Dato

Aut. VVS-installatør underskrift Skødehaver underskrift

VVS-installatørs navn og adresse, (evt. stempel)

Evt. Telefonnummer

 

Anføres ved senere henv. I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Ansøgning om:

Vandstikledning 3
Vandinstallation
Jordledning
Ændringer

Skødehavers navn og adresse Vandværkets navn og adresse

Tlf. 63 44 90 00
Mail: post@assensforsyning.dk 
www.assensforsyning.dk 

Assens Vandværk A/S 

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet)

Stikledning indlægning omlægning fraskæring

Forbrugets art husholdning erhverv

Installation l/s Anbringe stk. Borttage stk. I alt 
l/s

Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
K. V. K. V.

Gård/have 0,2
Køkken 0,2
Brusebad 0,2
Karbad 0,3
Håndvask 0,1
WC 0,1
Vaskemaskine 0,2
Opvaskemask. 0,2
Brandskab 0,33

I alt Anslået max. forbrug l/sek

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Brugers navn

Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer

Situationsplaner Etageplaner

Diagrammer Beregning
Installationstilladelse
Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer.
Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales 
tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster.
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:

Evt. yderligere betingelser på næste side

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er 
påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato

Dato Underskrift



Assens Vandværk A/S 

 www.assensforsyning.dk Telefon inden for arbejdstiden 6344 9000 
Telefon udenfor arbejdstiden 2486 2020  post@assensforsyning.dk 

RETNINGSLINIER FOR INSTALLATION OG 
TILSLUTNING TIL VANDFORSYNING.

Retningslinierne gælder for Assens Forsyning A/S som overordnet forsyner Assens by. 

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 af Assens Vandværk op til 4 uger efter 
tilslutningsbidraget er betalt. 

Installation_________________________________________________________________________ 

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 (DS 439)

• I forbindelse med sikring af vandinstallationer mod tilbagestrømning henvises til DS/EN
1717, 2. udgave, samt Rørcenteranvisning 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 Assens Vandværk A/S.

• De bestemmelser Assens Vandværk 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 efter vandmåleren. 

Assens Vandværk A/S 

http://www.assensforsyning.dk/
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