Ansøgning om vandstik
Ved ansøgningen skal der vedlægges situationsplan med angivelse af ønsket stikplacering. Når vi
har modtaget din ansøgning, undersøger vi forholdene ud for din ejendom, og du hører fra os.
For at vi kan levere vand til ejendommen, kræver det, at ejendommen ligger indenfor Lolland
Vand A/S’ forsyningsområde.
Når vi har godkendt ansøgningen og modtaget betalingen for tilslutningsbidraget, udfører vi
arbejdet 4-6 uger herefter. Måler udleveres først efter godkendt ansøgning.

Lolland Forsyning A/S
Stavangervej 13
4900 Nakskov
Tlf. 72 30 11 11
forsyning@lollandforsyning.dk
www.lollandforsyning.dk

Det er vigtigt, at alle felter markeret med ✱ udfyldes korrekt. Ansøgningen sendes underskrevet
til forsyning@lollandforsyning.dk.

Udfyldes af EJER
Installationsadresse ✱
Postnr. ✱

By ✱

Matr. nr.✱

Ejerlav✱

Ejers navn ✱

CVR nr. (kun erhverv)✱

Adresse ✱
Post nr.✱

By✱

Tlf. nr.✱

E-mail✱

Reference på faktura✱

Kontaktperson✱

Underskrift
Dato

Underskrift - ejer

Evt. fuldmagt – jeg giver hermed nedenstående fuldmagt til at varetage den videre korrespondance i forbindelse med denne ansøgning:
VVS-firma

Kontaktperson

Adresse
Post nr.

By

Tlf. nr.

CVR nr.

Dato

Underskrift - ejer

Ansøgning vedrørende vandstik
Stikledning

Ny

Afbrydelse

Omlægning

Jordledning

Ny

Afbrydelse

Ændring

Boligbebyggelse

Antal boliger

Blandet bebyggelse

Antal boliger

Byggevand

______________________________ stk.

______________________________ stk.

Erhvervsbebyggelse
Ejendom med offentlig formål
Etableres der brandskab

qd/l

___________________________________

Lolland Forsyning A/S
Stavangervej 13
4900 Nakskov
Tlf. 72 30 11 11
forsyning@lollandforsyning.dk
www.lollandforsyning.dk

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

Arbejdet omfatter:
Længde _____________________________________

Bemærkning

Nyt

Dimension Ø _____ mm Matriale _______________

Afbrydelse

Dimension Ø _____ mm

Længde _____________________________________
Ændring
Dimension Ø _____ mm Matriale _______________

Ansøgning vedrørende vandmåler
Vandmåler

qd l/s

______________________

Vandmåler med pulsudtag

qd l/s

______________________

Byggevandsmåler

qd l/s

______________________

Placering af måler

Brønd

Andet: ________________________________________

Lolland Vand A/S syner installationen og monterer måler.
Evt. bemærkninger

Vejledning til ansøgning, installation og montering af måler.
Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om vandstikledning og vandinstallationsarbejde.
Blanketten kan anvendes som ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til udførelse af vandinstallationsarbejde og
ændring på én gang.
Blanketten underskives af skødehaver og autoriseret VVS-installatør.
Ansøgning vedlægges diagrammer og tegninger.
Ved endt udførelse, færdigmelder den autoriseret VVS-installatør arbejdet på mail forsyning@lollandforsyning.dk med
billededokumentation for placering af måleren.
Takster for tilslutning: https://lollandforsyning.dk/lolland-vand-as/priser/

Vandinstallationsarbejde skal overholde Regulativ for forsyning med drikkevand for Lolland Vand A/S. Installationen skal udføres med
godkendte rør og skal i øvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet udføres efter reglerne i Dansk Ingeniørforenings
norm for vandinstallationer (DS 439, 2. udgave). Måler placeres frit tilgængeligt og let læselig.

