
 

  
 

 

En sammenslutning af Brakker Vandværk, Bølling Vandværk, Ø. Starup Vandværk og Ågård Gravens 
Vandværk 

 
 

Bestilling af byggevandsmåler: 

• Skal ske til driftsbestyrer Arne Dissing Pedersen 

• Telefonnr. 42640957 eller pr. mail til: drift@nov.dk 

• Byggevandsmåleren afhentes efter forudgående aftale med driftsbestyreren. 

• Vi udleverer KUN byggevandsmåler 

   

Aftale om afhentning af byggevandsmålere skal foretages minimum 2-3 dage før anvendelse.   

 
Ved bestilling skal oplyses: 

• Installationsadresse (gadenavn, nr., by, postadr.) 

• Bygherre/ejer navn(e) 

• Telefonnr. Og mailadresse 

• Byggefirma 
 
Pris for leje af byggevandsmåler er pt. Kr. 1.000,00 excl.moms jf. vor takstblad. 
+forbrugsafregning. 
Forbruget vil blive afregnet overfor bygherren/ejeren efter nedtagningen. 
 
Installation af byggevandsmåler foretages af byggefirmaet for bygherrens regning. 
 

Vandinstallationer må kun udføres af autoriseret vvs-installatør. 
 

 
 

Standardskrivelse vedr. byggevand og måleropsætning – Parcelhus 
 
 

Der skal monteres byggevandsmåler, fra starten af og i hele perioden for anvendelse af byggevand.  
Det er byggefirmaets-/bygherrens ansvar, at byggevandsmåleren holdes frostfri og beskyttes mod snavs 
og lignende. 

 
Der må foretages tilslutning af byggevandsmåleren og LOVLIG tilbagestrømningssikring til 
byggevandsinstallationen, når vandværket har modtaget betaling for den udleverede 
byggevandmåler. 
 
Ved udlevering meddeles bygherren/byggefirmaet, tællerstand på byggevandsmåleren. 
Ved nedtagning aflæses byggevandsmåleren af vandværket og forbruget vil blive afregnet efter 
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gældende takster overfor bygherren/ejeren. 

 
Efter etablering af jordledning, synes denne af vandværket. Efter godkendt syn, må jordledningen 
tildækkes. Vandværket forlanger ikke opmåling af jordledningen. 

 
Samling mellem stikledning og jordledning skal foretages af autoriseret VVS installatør, umiddelbart efter 
stophane og udføres med svejsemuffe. 

 
Jordledningens dimension anbefales, uden ansvar, at være ø 32 eller ø40 (Skal være tryktrin 10 bar eller 
højere). Stikledningens typiske dimension er ø32 i tryktrin 10 bar, og udføres i PE. 

Vandmåler for varigt brug, installeres af byggefirmaet og skal foretages af autoriseret VVS installatør. 

Afhentes ved henvendelse til driftsbestyrer, som efterfølgende syner installationen og plomberer 
målerinstallationen. 

Aftale om afhentning af vandmåler skal foretages minimum 2-3 dage før anvendelse. 

• Vi udleverer KUN vandmåler 

 

 
Der henvises i øvrigt til vandværkets hjemmeside, hvor regulativ og takstblad forefindes. 

 
 
 
 

Nygård omegns vandværker A.m.b.a. 

 
Arne Dissing Pedersen, driftsbestyrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


