Rebild Kommune
Rådhuset
Hobrovej 110
9530 Støvring

Mandag - onsdag 9.00 - 14.30
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 13.30
Tlf: 99 88 99 88

Kommunens navn og adresse

Udfyldes af kommunen
Byggesagsnummer

Rebild Kommune
Rådhuset
Hobrovej 110
9530 Støvring

Byggetilladelsens dato

Modtaget dato

Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver: Eva Helene Antonsen, tlf. 99 88 76 18

Erklæring/færdigmelding
fra autoriseret mester

Jeg erklærer, at følgende arbejde på ejendommen
Adresse

Matrikelbetegnelse

Ejer/bygherre

er udført efter gældende bestemmelser.
Kloakarbejder
Indvendig

Udvendig

Nyt fællessystem

Ændret eksisterende
fællessystem

Nyt separatsystem

Ændret eksisterende
separatsystem

Ny septiktank

Ændret eksisterende
septiktank

Art

Andet, angiv hvilken art
Sanitetsarbejder
Vand- og sanitetsarbejder

Gasinstallationer
Art

Andet, angiv hvilkenart
Dato

Arbejdet blev færdigt den

Ændringer/bemærkninger til det godkendte arbejde

Ændringer/bemærkninger til tidligere oplysninger om arbejdet - revideret projekt og tegninger vedlægges.

Arbejdet færdigmeldes
Dato, stempel og underskrift - autoriseret mester
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EG Kommuneinformation A/S
Side 1 af 2

Uddrag af
Lov om autorisation af virksomheder på
el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
§ 7. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med
gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord
og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1.
Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra
og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes
afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, trykog vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og
omfangsdræn.
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§ 4. Gasinstallationer, der anvender bygas, naturgas,
flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser,
må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1,
eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende
arbejde, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og
med tilslutning til eller frakobling fra distributionsledninger
eller forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger
samt gasmateriel, herunder apparater og apparaternes
ventilations- og aftrækssystemer.
Stk. 3. (Udeladt).
Stk. 4. (Udeladt).
§ 5. Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over
terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres
af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1,
til det pågældende arbejde.
Stk. 2. Vandinstallationer regnes fra og med tilslutning til
og frakobling fra forsyningsledning og omfatter hele installationen inklusive armaturer og installationsgenstande,
medmindre tilslutningen sker til et forsyningsanlæg for en
enkelt privat forbruger.
Stk. 3. (Udeladt).
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