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ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE – Skema 4722.01.01 – november 2004 - FK/jb 

TORVEPARKEN 

Skema til ansøgning om installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine, jfr. Lov om leje af almene 

boliger, § 35 

Navn:        

Adresse        

Bolig nr.        

Dato:    Underskrift:    

 Opvaskemaskine (sæt kryds) ☐ Vaskemaskine (sæt kryds) ☐ 

I besvarelse af Deres forespørgsel om tilladelse til installation af ovennævnte kan en sådan gives på følgende 

vilkår: 

1. Installation skal foretages af aut. Installatør. Det anbefales at anvende afdelingens autoriserede installatør. Tilslutning af 

vand og afløb skal være fast – det vil sige, at vandtilslutningen ikke må ske direkte på blandingsbatteri. 

2. Alle udgifter i forbindelse med installation, vedligeholdelse samt eventuel retablering ved fraflytning afholdes af boligtager. 

3. Brug af maskinen må ikke medfører gener for de øvrige beboer eller skade på ejendommen – f.eks. Fugt, støj m.m. 

4. Maskinen skal anbringes på en spildbakke, hvis opstilling sker i rum uden gulvafløb, og skal tilsluttes en hane med 

godkendt kontraventil, stemplet PV. 

5. Maskinen skal installeres med en VA godkendt rørbrudsventil, monteret på tappestedet, for at undgå større skade ved 

uheld med maskinen. 

6. Bemærk, at såfremt maskinen installeres i køkken, monteres T-stykket, fabrikat Frese med kugleventil og kontraventil i 

tilslutningsgren, VVS nr. 74 3842.204. 

Installeres maskinen i vindfang, monteres aftapningsventil med kontraventil og greb, fabrikat Frese VVS Nr. 74 

2414.204 

7. Umiddelbart efter montering skal nærværende ”blanket” udfyldes, underskrives og afleveres på varmemesterkontoret, 

hvorefter varmemesteren vil syne installationen. Der skal ligeledes fremvises en kvittering fra autoriseret montør. 

Det skal bemærkes, at De som beboer er erstatningspligtig over for eventuelle skader, der måtte opstå på 3. mands 

ejendom. 

Med venlig hilsen 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB 

I GLADSAXE 

Undertegnede varmemester/ejendomsfunktionær har dags dato synet og godkendt ovennænte 

Dato:                                                                    Underskrift:                                                                        

Installation medfører ikke indgriben i boligen 
inventar (sæt kryds) 

 Maskinen er tilsluttet eksisterende lovlig 
installation (sæt kryds) 

 

Installation medfører indgriben i boligens 
inventar (sæt kryds) 

 Kvittering fra autoriseret installatør forevist  
(sæt kryds) 

 

Ved indgriben i boligens inventar - 
Beskriv hvorledes: 

 

Kopi er tilstillet afd. bestyrelsen den:  Kopi er tilstillet beboer den:  

Kopi er fremsendt til boligselskabet den:  Oplysning indtastet EDB den:  

 


