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Betingelser ved tilslutning til
Kvarmløse-Tølløse Vandværk

Normer

Ved tilslutning til Kvarmløse-Tølløse Vandværk er det en betingelse, at den
nyeste udgave af Dansk Ingeniørforenings ’Normer for Vandforsyning’ overholdes, både hvad angår ledninger i jord- og husinstallationer.

Autorisation

Entreprenøren skal sørge for, at mandskabet har autorisation til VVS arbejdet.

Ledninger

Alle ledninger i jord skal lægges efter fabrikantens forskrifter, og altid være
dækket af 1,20 m jord/materialer. De skal være omsluttet af min. 10 cm stenfrit
materiale (grus). Vandledningen forsynes med sportråd omkring eller ved siden
af røret. Ca. 20 cm over røret lægges blåt advarselsbånd, hvoraf det fremgår at
det er en vandledning.

Materialer

Rør og fittings skal være af VA godkendt fabrikat: Wavin, Uponor eller KWH Pipe.
Komponenter, der ikke er omfattet af ovenstående ,skal godkendes af
Vandværket i hvert enkelt tilfælde.

Svejsning

Ved alle ny anlæg anvendes PE rør og fittings. Alle samlinger skal være svejset
og indvendig vulst skal være fjernet.

Ventiler

Skydeventiler skal være enten af fabrikat AVK eller Hawle og være forsynet med
teleskopgarniture af samme fabrikat.
Bygherren etablerer målerbrønd, som leveres af Vandværket, 1 m inde på grund,
samt indenfor 1 m fra naboskel.

Dæksler

Skydeventiler skal forsynes med rundt dæksel VVS nr. 145155380. Alle dæksler
skal forsynes med bæreplade VVS nr. 145284. Alle dæksler skal være synlige og
i niveau med overflade ved arbejdets slutning.

Afstand

Ved parallelføring med andre ledninger (el, gas, kloak, m.v.) skal afstanden være
min. 1 m og ligge på banket.

Vandmåler

Vandmåler anbringes i målerbrønd.

Anmeldelse

VVS installatøren skal anmelde installationen
på vedlagte blanketter FØR arbejdet påbegyndes. Blanketterne skal være
vedlagt målsat plan over placering af jordledninger.
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Tilslutningsbidrag Inden der foretages tilslutning til Vandværkets bestående ledningsnet, skal der
indbetales tilslutningsbidrag efter det til enhver tid gældende takstblad. Ved
overdragelse kun bidrag til hovedanlæg. Måler etableres ved forbrug.
Tilslutning

Tilslutning til Vandværkets bestående forsyningsledning må kun foretages i
samarbejde med Vandværket for godkendelse.

Syn

Alle ledninger i jord til og med indføring i bygning skal synes af Vandværket inden
nogen del tildækkes.
Syn, der ønskes foretaget samme dag, skal være bestilt inden kl. 09.00.

Manglende

Er syn ikke anmeldt og registreret - og arbejdet derfor ikke synet af Vandværket,

syn

eller opstår der tvivl om arbejdets gode udførelse, kan Vandværket uden udgift
for Vandværket, forlange at ledningerne frilægges for kontrol af materialer,
dybder og opfyldning med stenfrit materiale m.v.

Trykprøve

Vandværket kræver ledninger under anlæg trykprøvet efter normens forskrifter.
Endvidere skal hovedledning renses med kloret svamp. Ved trykprøvning og
rensning skal tilsynet være til stede under hele forløbet.

Vandanalyse

Der foretages en vandprøve af DonsLab, som skal godkendes inden
ibrugtagning. Analysen og vand til gennem skylning betales af bygherren.

Fravigelse

Ingen af ovennævnte produkter må fraviges uden for ud og skriftlig aftale med
Vandværkets tilsynsførende.

Tinglysning

Hvis ledninger undtagelsesvis lægges på privat grund, sikres disse ved
tinglysning for bygherres regning efter Vandværkets godkendelse.

Overdragelse

Når ovennævnte betingelser er opfyldt overdrages forsyningsanlægget til KTV
vederlagsfrit til dettes ejendom.

