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Regler for Vaske- og opvaskemaskiner,  
samt tørretumbler i ejendommen 

 
Som andelshaver kan du få tilladelse til at opsætte en vaske-
/opvaskemaskine, samt tørretumbler i ejendommen, hvis:  
 
1. Andelshaver skriftlig har ansøgt bestyrelsen om tilladelse, og bestyrelsen 
skriftlig har givet tilladelse til opsætningen. 
Andelshaver skal bruge ansøgninger ”Ansøgning om opsætning af vaske- 
Opvaskemaskiner, samt tørretumbler i ejendommen” ansøgningen kan hentes på 
ejendommens hjemmeside under punktet, dokumenter.   

2. Ejendommens installationer (vandforsyning, elforsyning m.m.) har 
kapacitet til dette.  

3. Brugen ikke er til gene for naboerne og for ejendommen.  

4. Vaske-/opvaskemaskine har egen fast vandforsyning via en spulehane 
med kontraventil, samt der er monteret et Aqua stop. Derudover skal 
afløbsslangen fra vaske-/opvaskemaskinen være fast monteret på afløbet og 
el skal tilsluttes en separat stikdåse. Love og myndighedsbestemmelser skal 
overholdes og installationerne skal være autoriseret og lovlige udført. 

5. Der skal være monteret en drypbakke under vaske-/opvaskemaskine.  
    (Der er ikke krav om drypbakke under vaskemaskiner i vaskekældrene). 

6. Der efter installation af vaske-/opvaskemaskine fremsendes billeder af 
spulehane med påmonteret Aqua stop og drypbakken under vaske-
/opvaskemaskine. 

7. Tørretumblere skal være af typen kondens tørretumbler. 
 
8. Andelshaver er erstatningspligtig for evt. skader på ejendommen. 
 
9. Hver husstand betaler afgift til ejendommen. 
 
10. Ønsker en husstand at dele sin vaskemaskine / tørretumbler, skal dette 
være aftalt med bestyrelsen og begge husstande skal betale afgift/afgifter til 
ejendommen.  
Det er ejerens ansvar at kontakte bestyrelsen for at indhente tilladelse til at 
dele en vaskemaskinen / tørretumbleren og informeres om hvem der skal 
deles med inden det sker.    

http://www.absolbjerg.dk/
http://www.absolbjerg.dk/Velkommen.html
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11. Bestyrelsen kan forlange, at der tegnes en speciel forsikring.  

 

VH. Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:  
Afgiften for vaskemaskine kan finde på hjemmesiden under punktet: ”Informationer og regler / Husleje og gebyr”.  
Hvis du ønsker plads til en vaskemaskine i vaskekælderen, kan du hente en ansøgning på hjemmesiden under punktet ”Dokumenter” 
Hvis du ønsker plads til en vaskemaskine i vaskekælderen, kan du finde reglerne på hjemmesiden under punktet ”Informationer og 
regler / vaskekælder”.  
      

http://www.absolbjerg.dk/
http://www.absolbjerg.dk/Velkommen.html

