Sabro Vandværk a.m.b.a.
Stillingvej 74 . 8471 Sabro
CVR 44760916
Telefon 70 13 01 01
sabrovand@sabrovand.dk
www.sabrovand.dk
ANSØGNING OM

Vandstik og målere samt anmeldelse af nye lejligheder
UDFYLDES AF EJER
Installationsadresse *
Postnr. *
Ejendommens anvendelse
(Se vejledning)

By *

8471

Sabro

Bolig

Ejers navn *

CVR.nr./CPR.nr. *

Adresse *
Postnr. *

By *

Telefonnr. *

E-mail

Reference til faktura
Kontaktperson (Skal udfyldes ved erhverv)

Dato og underskrift – ejer/ansvarlig *

UDFYLDES AF VVS-INSTALLATØR
VVS-installatør *

Kontaktperson *

Adresse *
Postnr. *

By *

Tlf. nr. *

E-mail

Anmeldelse
Nye lejligheder

Antal

Vandstik
Nyt vandstik (Vedlæg tegning)

Rørdimension
Ø

Rørdimensionsændring

Ø
Ø

Fra:

Vandmåler
Vandmåler
Placering af måler * (se vejledning)

40 mm
mm

Antal

Størrelse *

1

Qn

1,5

1

Qn

2,5

mmmm

Til:

Ø
Ø

mmmm

Impulsmåler: (Afkryds)

Bryggers

Byggevand
Placering af byggevandsmåler * (se vejledning)
Bemærkning

Behandling af ansøgningsskema forudsætter korrekt udfyldelse af de med * markerede felter for henholdsvis ejer og
VVS-installatør, ellers returneres ansøgningsskema til ejer.

Ansøgningsskemaet sendes pr E-mail til sabrovand@sabrovand.dk

Vejledning til udfyldelse af ”Ansøgning om vandstik og målere samt
anmeldelse af nye lejligheder”

Udfyldes af Ejer:
Installationsadresse:
Adresse, postnr. og by på den ejendom, hvor arbejdet ønskes udført.
Ejendommens anvendelse:
Beskriv ejendommens anvendelse, eksempelvis bolig, stuehus, sommerhus, landbrug,
daginstitution, kontor, levnedsmiddelindustri, gartneri, industri mv.

Ejers navn:
Navn, adresse, postnr., by samt telefonnummer skal angives på ejeren af ejendommen.
CVR.nr / CPR.nr.:
For at vi kan registrere ejerforholdet skal der angives et CVR.nr. / CPR.nr.
CVR.nr. skal angives for virksomheder.
CPR.nr. skal angives for privatpersoner.
Reference på faktura:
Udfyldes, hvis der ønskes en bestemt reference anført på fakturaen, så den lettest ender hos
den person / afdeling, som ønskes.

Alle fakturaer vedrørende arbejdet sendes til ejeren af ejendommen.

Kontaktperson:
Angiv den kontaktperson vi skal henvende os til, hvis vi har yderligere spørgsmål til byggeriet.
Dette felt skal udfyldes, hvis der er tale om erhvervs- eller institutionsbyggeri.
Dato og underskrift:
Ejeren af ejendommen eller den ansvarlige, skal underskrive ansøgningen og påføre datoen,
inden den indsendes.

Ejeren er ansvarlig for at blanketten er udfyldt korrekt.
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Vejledning til udfyldelse af ”Ansøgning om vandstik og målere samt
anmeldelse af nye lejligheder”

Udfyldes af VVS-installatør
VVS-installatør:
Navn, adresse og telefonnr. Der skal anføres en kontaktperson.
E-mail:
Hvis du angiver en E-mail adresse, vil vi fremover bruge denne til al korrespondance.

Anmeldelse:
Notér antal nye lejligheder, der er etableret i en eksisterende ejendom.

Der opkræves et anlægsbidrag pr. ny boligenhed, der er etableret.

Vandstik:
Du skal anføre den ønskede rørdimension ud for den stikopgave, det ønskes leveret – altså om vi
skal etablere et nyt vandstik, eller udføre en dimensionsændring på et eksisterende stik.
Vedlæg gerne en tegning, der viser, hvor du gerne vil have, at vi fører stikket ind på grunden.

Vandstik udføres i følgende dimensioner:
Ø40, Ø50, Ø63, Ø90, Ø110, Ø160, Ø225
Ved dimensionsændring har stikket samme placering.
Ved etablering af nyt vandstik og ved dimensionsændringer opkræves et anlægsbidrag.
Jordledning inde på privat grund kan udføres i Ø32.

Vandmåler:
Antal:
Du skal anføre, hvor mange vandmålere, der ønskes installeret:

Størrelse:
Vandmålere kan bestilles i følgende dimensioner:
Qn 1,5 / Qn 2,5 / Qn 6 / Qn 10 / Qn 15 / Qn 25 / Qn 40 / Qn 60

Til énfamilieboliger benyttes normalt 1 styk Qn 1,5 (1,5 m³/time).
For at undgå forurening af drikkevandet ved tilbagestrømning, installerer Sabro
Vandværk målere op til Qn 6 med påmonteret kontraventil.
For at undgå forurening af drikkevandet ved tilbagestrømning, skal der altid:
- Etableres en separat kontrollerbar kontraventil efter vandmålere, der har dimension
Qn 10 eller større.
- Etableres en separat kontraventil i højere kategori, når dette kræves i forhold til
anvendelsen.
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Vejledning til udfyldelse af ”Ansøgning om vandstik og målere samt
anmeldelse af nye lejligheder”

Impulsmåler:
Afkrydses hvis det ønskes, at den nye måler leveres med impulsmålerelektronik.
Impulsmålere anvendes kun i særlige tilfælde, hvor målerdata skal overføres
til et SRO-system (Styring Regulering og Overvågning).
Som udgangspunkt leveres impulsmålere med 1 puls pr.10 l.
Impulsmålerelektronikken kan eftermonteres og leveres altid mod betaling

Betaling af abonnement for vandmålere starter på dato for installation af måleren

Placering af måler:
Ved énfamilieshuse skal det præciseres, hvor i boligen måleren ønskes placeret (eks. bryggers,
vaskekælder mv.).
Ved øvrigt byggeri, hvor måler forsyner flere bygninger, anføres hvor og i hvilken bygning måleren
er placeret.
Det anføres også, hvis måleren ønskes placeret i en målerbrønd.

Målere skal altid placeres frostfrit.

Byggevand:
Notér hvilken størrelse måler, der ønskes.

Der skal betales Anlægsbidrag jf. takstbladet, forud for etablering og aftapning af
byggevand.
Der skal betales for byggevand jf. takstbladet.
Forbrug af byggevand afregnes med ejendommens ejer.
Forventet byggevandsperiode noteres under ”bemærkninger”.
Måleren skal installeres på et frostfrit sted, evt. i en målerbrønd.
Når byggeriet er klar til brug, skal byggevandsmåleren afmonteres af Sabro Vandværk
samtidig med at den endelige vandmåler bliver installeres inde i bygningen.

Placering af byggevandsmåler:
Placering af byggevandsmåler aftales direkte med Sabro Vandværks Driftsleder.
Byggevandsmålere skal etableres frostfrit, hvis der er risiko for frost i byggeperioden.
Hvis måleren ønskes placeret i en målerbrønd anføres dette og det accepteres at etableringsomkostningerne faktureres særskilt.

Bemærkninger:
Her kan du anføre særlige forhold, som du ønsker at gøre os opmærksom på.
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