Pb 312, 3081 Holmestrand
Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand
Tlf: 33 05 95 00
postmottak@holmestrand.kommune.no
Org.nr.: NO 917 151 229

Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune
Avtaledata
Fnr.

Bnr.

Gnr.

Snr.
Tiltakets art
☐ Nybygg ☐ Eksisterende bygg

Adresse eiendom
Virksomhetstype

Beskriv

Er eiendommen tilknyttet off.vann?

☐ Ja

☐ Nei

Er eiendommen tilknyttet off.avløp? ☐ Ja

Eier(e) av eiendommen
Bostedadresse
Postnummer

☐ Nei

Telefon

Poststed

Epostadresse

Ny måler
Type

Målenr.

Kapasitet Qn (m3/h)

☐ Kaldt vann ☐ Varmt vann

Målerstand (m3)
Plassering, beskriv (adresse, rom)

Lekkasjetest resultat:
☐ OK

☐ Ikke OK

☐ Ikke utført

Ev.merknader

Spesifiseres (antall bruksenheter/boenheter som betjenes av måleren eller andre merknader)
Plombert: ☐ Ja
Utstyr montert: ☐ Kran før

Type plombering:

☐ Tråd

☐ Klammer

☐ Kran etter ☐ Brakett

Dato for installasjon av ny måler:
Skisse av målerinnstallasjon er vedlagt (sett kryss)

☐ Ja

☐ Nei

Bilde er vedlagt (sett kryss)

☐ Ja

☐ Nei
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Demontering av vannmåler:
Gammel måler (Skiftes ut og innleveres til kommunes lager sammen med dette skjemaet)
Vannmålernr.:

Målerstand ved demontering:

Signatur

Dato for demontering av vannmåler:
Innlevert lager dato

Merknader

Underskrift rørlegger
Dato

Rørlegger (stempel/sign)

Telefon

Adresse

Postnr.

Poststed

E-postadresse

☐ Kopier til kunden
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Tekniske bestemmelser for installasjon av vannmålere
Alle installasjoner, revisjoner/reparasjoner på/ved vannmålere skal utføres av godkjent
rørleggerfirma.
1
Krav til installasjonen:
For alle installasjoner:
 Måler skal monteres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og
revisjon/utskifting.
 Måler skal monteres på hovedinntaksledning før første avgreining, og nærmest mulig
stoppekran.
 Det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
 Det skal monteres sil foran måler og stengeventil etter måler.
 Måler skal monteres med kuleventil på utløpssiden.
 For å unngå vannskade bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for
frost eller sterk varme.
 Krav til montering i konsoll.

2

Unntak:
Det kan søkes kommunen som dispensjon/godkjenning til avvik fra kravet om montering i
konsonoll.
Melding til Holmestrand kommune
Innen 1 uke etter at vannmåler er installert skal melding om installasjon sendes
Holmestrand kommune som post eller epost:
Post:
Holmestrand kommune, kommunalteknikk avd. vann og avløp - Vannmålerskjema
Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand.
Epost
Emne: Holmestrand kommune, kommunalteknikk avd. vann og avløp – Vannmålerskjema
postmottak@holmestrand.kommune.no

3

Plombering:
 Plombering og 1 gangs avlesning foretas av rørlegger.
(Utstyr kan lånes på driftslageret til Holmestrand kommune eller
administrasjonsbygget i Sande).
 Dersom plomberingen brytes av en eller annen årsak skal Holmestrand kommune
varsles snares for fornying av denne.
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