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Kloakarbejder
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Nyt separatsystem

Ændret eksisterende
separatsystem
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Ændret eksisterende
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Andet, angiv hvilken art
Sanitetsarbejder
Vand- og sanitetsarbejder
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Ændringer/bemærkninger til det godkendte arbejde
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Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003
§ 1. Loven skal
1) sikre og opretholde et acceptabelt sikkerhedsniveau
for gasinstallationer af hensyn til sikkerheden for personer og beskyttelse mod tab af værdier,
2) sikre kvaliteten af det udførte installationsarbejde
på gas-, vand- og afløbsområdet under hensyntagen til
forbrugernes interesser, generel beskyttelse mod tab af
værdier og som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats og
3) fremme foranstaltninger til anvendelse af energi- og
ressourcebesparende udstyr samt øvrige foranstaltninger
som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats.
§ 2. Loven finder anvendelse på:
1) Alle former for gasinstallationer, hvor der anvendes
bygas, naturgas, flaskegas eller lignende brændbare
gasser til anvendelse i husholdning, erhverv, kraftvarmeanlæg, industri m.m. Gasinstallationer regnes fra og med
tilslutning til distributionsledninger (hovedledning) eller
forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger samt
gasmateriel, herunder apparater og disses ventilationsog aftrækssystemer.
2) Produktionsanlæg, distributionsledninger og øvrige
anlæg til forsyning af gas til de i nr. 1 nævnte gasinstallationer, medmindre gassikkerheden ved disse anlæg er
omfattet af lov om arbejdsmiljø.
3) Vandinstallationer fra og med tilslutning til forsyningsledning (hovedledning) og omfattende hele installationen
inkl. armaturer og installationsgenstande, medmindre tilslutningen sker til et forsyningsanlæg for en enkelt privat
forbruger.
4) Afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger
fra og med tilslutningen til hovedkloak (gadekloak), herunder stikledninger, samt nedsivningsanlæg, samletanke
m.m.
Stk. 2. Ved gasleverandør forstås den virksomhed, der
ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet, og som
distribuerer gas til installationer.
Stk. 3. Ved gasmateriel forstås installationskomponenter, maskiner og apparater inkl. disses ventilations- og
aftrækssystemer, der indgår i eller er beregnet til at indgå
i gasinstallationer.

§ 5. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med
gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord
må kun udføres af virksomheder, der har opnået autorisation som kloakmester.
§ 14. En virksomhed, der ikke har autorisation som
gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør) eller som
kloakmester, eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 11-12, må ikke betegne sig som gas-,
vand- og sanitetsmester, installatør eller kloakmester
eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at
vække forestilling om, at en sådan autorisation haves.
Stk. 2. En virksomhed, der ikke er godkendt som kompetent virksomhed på gasområdet, eller hvis autorisation
er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 11-12, må ikke foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en
sådan godkendelse haves.
§ 23. Gasleverandørerne skal i forbindelse med anmeldelse af nye gasinstallationer og tilsyn med eksisterende
gasinstallationer føre tilsyn med, hvorvidt arbejdet er
udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder, samt hvorvidt arbejdets kvalitet og installationernes tilstand er tilfredsstillende og arbejdet er udført i
overensstemmelse med gasreglementet, jf. § 15.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse skal i forbindelse med
behandling af byggesager i henhold til byggelovgivningen påse, at arbejder med vand- og afløbsinstallationer,
der anmeldes, er udført af autoriserede eller godkendte
kompetente virksomheder.
Stk. 3. Hvis en gasleverandør, en kommunalbestyrelse
eller en forsyningsvirksomhed konstaterer, at reglerne i
denne lov eller i forskrifter udstedt i medfør af denne lov
er overtrådt, eller at en virksomhed har gjort sig skyldig
i øvrige forhold, som vil kunne medføre frakendelse af
autorisation eller godkendelse efter § 12, skal forholdene
indrapporteres til Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 2
Virksomhedsområdet for autoriserede og godkendte
kompetente virksomheder
§ 4. Gasinstallationer og vandinstallationer samt
afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger
må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har
opnået autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester
(vvs-installatør), eller som er godkendt som kompetent
virksomhed til udførelse eller servicering af særlige typer
af gasinstallationer.
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