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Der skal være et rødt lys, som tænder når tanken
er fyldt. lyset skal være placeret således at det,
uanset årstiden, kan ses hele døgnet fra
påfyldningsstedet.
Der skal være monteret et overløb med en sådan
dimension, at det under alle forhold kan klare den
vandmængde leveret fra tankvognene, og placeret
på en sådan måde, at udløbet skal kunne ses fra
påfyldningsstedet

Vedligeholdelse:
Vedligeholdelse af installationen er ejerens/brugerens
pligt, og ansvaret for evt. spild kan ikke tillægges
Nukissiorfiit. Nukissiorfiit anbefaler at der sker størst mulig
udskiftning i tanken, og at tanken rengøres regelmæssigt.
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Formål med folderen:

Adgangsforhold:

Nukissiorfiits kunder der får kørt vand til deres vandtank,
skal for at undgå vandskader i deres hus, være sikre på at
deres tankinstallation er i god stand.

Adgangsforholdene for tilkørsel, udlægning og tilkobling af
vandslange skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarlig i henhold til Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Derfor har Nukissiorfiit lavet denne folder.

Tilkørselsforholdene skal være således, at vandpåfyldning
let kan foretages med maksimalt 25 meter vandslange fra
offentlig vej. Afstanden kan nedsættes af Nukissiorfiit på
grund af trapper, stigninger i terræn eller lignende.

Nedenstående er uddrag af Nukissiorfiits
Leveringsbetingelser for vand, og beskriver kundens
forpligtelser. Leveringsbetingelserne kan findes på
www.nukissiorfiit.gl
Forsiden viser hvordan en korrekt installation af en
vandtank skal udføres.

Krav til vandtankinstallationen:
Uddrag fra Leveringsbetingelser:
Ansvar:
Ved vandleverancer med tankvogn er Nukissiorfiit ikke
ansvarlig for:
 Vandskader ved fejl i vandinstallation, som ikke er
synlig udefra.
 Skader eller vandskader ved frossen eller blokeret
afløb.
 Vandkvaliteten efter vandet er leveret i
vandtanken. Det er ejeren/kundens ansvar at
vedligeholde vandtankinstallationen, så påfyldning
kan foretages uden risiko.

Vandtankinstallationen skal udføres efter Nukissiorfiits
anvisninger, og af materialer der er godkendt til
drikkevand. SE FORSIDEN.
Vandinstallationen skal godkendes af Nukissiorfiit inden
ibrugtagning. Følgende overordnede krav er der til
vandinstallationen:
 Vandtanke skal opstilles i et frostfrit rum med
afløb.
 Vandtanke tillades normalt kun opstillet i
stueetagen.
 Vandtanke der rummer mindre end 1000 liter, må
kun installeres med skriftlig tilladelse fra
Nukissiorfiit.

