
 

 

 

Ejendomskontorets træffetid: 

Frederiksborgvej 118E 

mandag kl. 7.30 – 9.00 

tirsdag-fredag kl. 8.00 – 10.00 

 Eller: 

Møllerlodden 14 kælderen 

mandag kl. 15:30 – 17.00 

 Telefontid: 

Telefon: 3581 8122 

mandag-fredag kl. 10 - 12 

eller mail: bispeparken@fsb.dk 

 

 

Til beboerne i fsb Bispeparken  

 

 

Information om vaskemaskiner og opvaskemaskiner 
Denne information er vigtig for dig, hvis du har en vaskemaskine eller opvaskemaskine i din lejlighed. 

Vaske- og opvaskemaskine i køkken 

Når vand- og afløbsinstallationerne i Bispeparken skal udskiftes, bliver der i alle lejemål gjort klar til, at der 

kan installeres en vaske- eller opvaskemaskine i køkkenet. 

Under køkkenvasken bliver der lavet en forgrening på vandinstallationen, hvor der kan monteres en 

vandhane, hvis du ønsker at installere en vaske- eller opvaskemaskine. På afløbet under køkkenvasken 

vil der også være en studs, hvor man kan tilslutte afløbet fra maskinen. Der bliver ikke lavet el-installation. 

I de køkkener, hvor der i dag findes en godkendt vaske- eller opvaskemaskine, bliver der monteret en 

vandhane under køkkenvasken, og maskinen bliver tilsluttet vand og afløb, hvis den er lovlig. Maskinen 

skal være godkendt af ejendomskontoret. 

I de køkkener, hvor der i dag findes en vaske- eller opvaskemaskine, som ikke er godkendt af 

ejendomskontoret, bliver der ikke monteret en vandhane, og maskinen bliver ikke tilsluttet. 

Vaskemaskine i badeværelse 

I badeværelserne bliver der ikke gjort klar til en vaskemaskine i alle lejemål. 

I de badeværelser, hvor der i dag findes en godkendt vaskemaskine, bliver der monteret en vandhane 

under håndvasken. Maskinen bliver tilsluttet vand, og afløb udføres på samme måde, som det er udført i 

dag, hvis vaskemaskinen er lovligt installeret. Maskinen skal være godkendt af ejendomskontoret. 

I de badeværelser, hvor der i dag findes en vaskemaskine, som ikke er godkendt af ejendomskontoret, 

bliver der ikke monteret en vandhane, og maskinen bliver ikke tilsluttet. 

Ifølge en ny bekendtgørelse kan der fra den 1. juli 2019 ikke godkendes vaskemaskiner i badeværelserne 

i Bispeparken. Hvis du har en vaskemaskine i dit badeværelse, som ikke er godkendt, skal du sørge for, at 

den bliver godkendt senest den 30. juni 2019. 

Kontakt ejendomskontoret 

Hvis du i dag har en godkendt vaske- eller opvaskemaskine, så henvend dig på ejendomskontoret og få 

bekræftet, at installationen er godkendt. Medbring dokumentation for godkendelsen, hvis du har dette. 

Hvis du har en vaske- eller opvaskemaskine, som ikke er godkendt af ejendomskontoret, og du ønsker at 

få tilsluttet maskinen til de nye rør, skal du sørge for at få den godkendt af ejendomskontoret, inden 

renovering af vand- og afløbsinstallationerne i Bispeparken begynder. Dog senest den 30. juni 2019 for 

vaskemaskine i badeværelse. 

 

Med venlig hilsen 

Bispeparken / afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret 

11. februar 2019 


