Revidert 01.03.2020

Vannmålerregistrering
Vannmåleren eies av Sarpsborg kommune og utleveres hos vannmålerkontoret, Torsbekkveien 10

Bruksområde
Bolig/fritidsbolig

Industri/næring/forsamlingshus o.l.

Gebyrgrunnlag
Vann og avløp

Kun vann

Eiendom/byggested
Gnr.

Bnr.

Kun avløp

Fnr.

Snr.

Adresse

Postnr.

Abonnentens navn

Poststed

mob.

Abonnentens adresse (dersom annet enn installasjonssted)

e-post
Postnr.

Rørleggerfirma/montør
Navn på foretak

Poststed

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

Poststed

mob.

e-post

Vannmåler montering

Målernummer

Type/fabrikat

Installasjonsdato

Antall siffer i telleverk

Dimensjon

Batteriutløpsår

Målerstand

Plombens farge og nummer

Utstyr utlevert i tillegg til måleren
Tilbakeslagsventil (NS-EN 1717)

Grovsil

Kuplinger til vannmåler

Konsoll med forskyvbar hylse

Stengeventil

Trippelventil

Annet, beskriv:

Installasjonssted
Teknisk rom

Kjeller

Krypkjeller

Kjøkken

Bad

Garasje

Annet, beskriv:

Plassering og monteringsrekkefølge (se også særskilte krav neste side)

Måleren og utstyr skal monteres rett etter innvendig hovedstengeventil og før første avstikker som følger
(dersom ikke annet er særskilt avtalt skriftlig):
1. Grovsil (skal alltid monteres både i nye og eksisterende bygg)
2. Tilbakeslagsventil i alle nybygg (minimum væskekategori 2, jf. NS-EN 1717)
3. Konsoll med forskyvbar hylse og vannmåler
4. Stengeventil

Vannmåler demontering

Kommunen skifter normalt måler grunnet levetid
Målernummer

Er måleren plombert før demontering?

Type/fabrikat

Vannmåler demontert dato

Dimensjon

Ja

Nei

Batteriutløpsår

Målerstand

Plombens farge og nummer

Årsak til demontering
Frostskade

Mekanisk skade

Måleren teller ikke

Ombygging

Levetid

Annet, beskriv:

Særskilte krav til montering

• Montøren plikter å plombere vannmåleren på installasjonsdagen. Montøren skal ta ett nærbilde av
målernummer, og ett oversiktsbilde av måler og utstyr med hovedstengeventil som sendes til e-post
vannmaalerbilder@sarpsborg.com innen 14-dager etter utleveringsdato.
Husk å merke e-posten med installasjonsadresse og gårds- og bruksnummer.
• Med unntak av vannmåler overtar eier/abonnenten eierskap og ansvar for utlevert sil og ventiler.
• Vannmåleren skal monteres jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser,
samt lokale særbestemmelser til abonnementsvilkårene.
• I nybygg skal det monteres tilbakeslagsventil (minimum væskekategori 2 jf. NS-EN 1717). Slik ventil
plasseres mellom innvendig hovedstengeventil og måleren, før første avstikker.
Ved behov for reduksjonsventil, monteres denne mellom grovsil og tilbakeslagsventilen.
• Konsoll med forskyvbar hylse skal alltid benyttes i nye bygg og/eller nye anlegg.
• Kuplinger kan kun benyttes i eksisterende bygg der det ikke er plass til konsoll.
• Fratrekksmåler (seriekoblet måler) tillates ikke.
• Det skal vedlegges en detaljert prinsippskisse som viser hvordan målerne er plassert i forhold til hverandre,
dersom det er flere vannmålere. Målere skal ikke monteres i serie. Målernummer skal påføres skissen, som
også skal vise plassering av eventuelt annet teknisk utstyr som er benyttet.
• Det skal monteres en stengeventil etter måleren, før første avstikker.

Kommentar

Erklæring og underskrift ansvarlig foretak/montør
Anlegget bygges og kontrolleres iht. gjeldende
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp –
administrative og tekniske bestemmelser samt lokale
særbestemmelser.

Foretakets navn

Montør skal gi abonnenten/bruker nødvendig instruks
for drift og vedlikehold.

Gjenta underskrift med blokkbokstaver

Vannmåler utlevert (fylles ut av kommunen)
Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

