» Vvs-arbejde
i huset
Er du i tvivl
– så kontakt din
vvs-installatør

»Den autoriserede vvs-installatør er det sikre valg
Vvs-installationer
handler om
funktion og komfort,
men også om sikkerhed. Derfor er det
begrænset, hvad du
som forbruger selv
må udføre på dine
installationer.
Det siger loven.

For at undgå bygningsskader, oversvømmelser eller
forurening skal vvs-installatøren altid udføre det arbejde, som kræver særlig faglig viden.
Vand- og afløbsinstallationer både over og under terræn må f.eks. kun udføres og serviceres af virksomheder, som har en vvs- eller en kloakmesterautorisation.
Og hvad gasinstallationer angår, er reglerne knivskarpe.
Her må du som forbruger ikke foretage nogen form
for indgreb. Uanset om der er tale om nye eller gamle
installationsforhold, skal du altid rette henvendelse til
en autoriseret vvs-installatør.
Du må som privatperson kun udskifte den godkendte
gasflaske, hvis du har flaskegas i din bolig.
Reglerne er altså klare og indebærer, at du som
forbruger IKKE må:

	Udføre nye gasinstallationer eller foretage æn-

dringer på eksisterende og ej heller udføre service
på apparater.

	Foretage ændringer eller reparation på vandeller afløbsinstallationer, herunder permanente
lukninger af tappesteder som f.eks. en vandhane.
 dskifte blandingsbatterier til anden type, f.eks.
U
med anden centerafstand.

 dskifte toilet, som erstattes af anden
U
type, f.eks. udskiftning af et fritstående til
væghængt toilet.

	Tilslutte vaskemaskine eller opvaskemaskine
i en ny installation.

 lytte vask, bruseniche eller badekar i
F
forbindelse med nyindretning af køkken og
badeværelse.
Ændre gulvafløb.
 ndre gulvbelægning i vådrum, uden at en
Æ
autoriseret vvs-installatør har sikret, at gulvafløbet er korrekt i forhold til den nye belægning.
 oretage indgreb på udvendige kloakker og
F
afløb.
Din autoriserede vvs-installatør repræsenterer både faglighed og fornuft,
og så er hans arbejde omfattet
af den garantiordning, som
eksisterer via Ankenævnet for
:
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k
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Tekniske Installationer.
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Ankenævnet er etableret
in
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r
e
i et samarbejde mellem
gæld rhed
Forbrugerrådet,
Parcelsikke
husejernes Landsforening
og installatørernes brancheorganisation TEKNIQ.

