
Rørskader
En utæt vandledning, f.eks. under gulvet, som får lov 
at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr 
affære. Derfor anbefaler vi vores kunder: 

”At aflæse deres vandmåler jævnligt, samt checke om 
tælleværk og viserne på vandmåleren står helt stille, 
når der ikke bruges vand.”

Hvis der er hul på et rør, er det vigtigt at kunne lukke 
for vandet hurtigt. Det kræver ikke et stort hul, før 
”pengene fosser ud”:

Når en kunde har en rørskade og tilkalder en VVS-
installatør til at reparere den defekte installation, er 
det vigtigt at give besked videre til Aalborg Forsyning, 
Vand A/S. 

Det skal du sørge for inden reparationen:
• Indhent tilladelse til vandinstallationsarbejdet fra 

Aalborg Forsyning, Vand A/S (iht. Bestemmelser i 
byggeloven og bygningsreglementerne). 

• Aflever ansøgning (normalblanket) til Aalborg 
Forsyning, Vand A/S med følgende oplysninger:  
- Adressen som blanketten omhandler 
- Ejer navn, adresse og underskrift 
- Aut. VVS-installatør stempel og underskrift  
- Forventet maks. forbrug 
- Tegninger/skiftes skal medsendes ved erhvervs-  
  og etageejendomme

Læs mere om, hvad du skal sørge for i faktabladet ”Ge-
nerelt om vandinstallationer”. 

Regler for arbejde med vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jord- 
ledninger og vandmålere, må kun udføres af autori-
serede VVS-installatører, jf. dog By- og Boligministeri-
ets bekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 2001, om und-
tagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør 
til udførelse af simple arbejder med vand- og sani-
tetsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. februar 
2001, om undtagelse af krav om autorisation så vidt 
angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af 
afløbsanlæg. 

Arbejder med nyanlæg samt ændring af vandinstal-
lationer til installationsgenstande, vandvarme, vand-
behandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor 
svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en 
risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal 
færdigmeldes til Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Læs mere ...

Faktablad 1 - Generelt om vandinstallationer
Faktablad 2 - Vandinstallationer i jord
Faktablad 3 - Vandinstallationer i bygninger
Faktablad 4 - Placering af stophane
Faktablad 5 - Vandmåler
Faktablad 6 - Rørskader
Faktablad 7 - Uddrag fra regulativ

Orientering til VVS-installatører og rådgivende ingeniører

Hulstørrelse/mm Liter/time m3/uge m3/måned

0,5 20 3,36 14,4

1,0 58 9,73 41,6

2,0 190 31,9 136,0

3,0 490 82,0 351,0

Aalborg Forsyning, Vand A/S
Sønderbro 53, 9000 Aalborg . telefon 7743 9143 . vand@aalborgforsyning.dk
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