Sunndal kommune
Kommunalteknisk tjeneste

REGISTRERINGSSKJEMA FOR VANNMÅLER
Ta kontakt med kommunalteknisk tjeneste før installering av vannmåler.
Vannmålerens bruksområde
Vann til privat bolig, fritidsbolig eller basseng

Vann til industri/næringsvirksomhet/landbruk

Eiendoms- og abonnentsopplysninger
Abonnentens navn
Eiendommens adresse

Gnr./bnr.

Abonnentens adresse (hvis annen enn inst. sted)

Postnr.

Fnr.

Snr.

Poststed

Måler 1
Montering av ny måler

Utskifting av eksisterende måler (se Måler 2)

Montert dato

Målernummer

Målerstand

Dimensjon (mm)

Fabrikat

Antall siffer i telleverk

Plassering

Måler 2
Demontering av eksisterende måler

Målernummer

Målerstand (alle siffer)

Plassering (hvis annen enn over)

Opplysning om rørleggerfirma
Navn på foretak

Organisasjonsnr.

Telefon

Adresse
Postnr.

Poststed

Kontaktperson

E-post

Erklæring og underskrift - rørleggerfirma
Vannmåler er montert/demontert i henhold til produsentens anvisning og lokale bestemmelser for Sunndal
kommune. Montør har gitt abonnent/bruker nødvendig instruks for drift og vedlikehold. Kontroll av arbeidet er
utført i samsvar med eget KS-system.
Dato
Signatur
Signatur gjentatt med blokkbokstaver
Merknader

Generelt om montering av vannmåler
Vannmåler skal:
• plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing
• monteres mellom innvendig hovedstengeventil og første avstikker
• monteres i konsoll
• være lett utskiftbar
Vannmåler tillates ikke montert i stakekum.
For flere opplysninger; se standard abonnentsvilkår for vann og avløp, vedtatt av Sunndal
kommunestyre, 10.11.2010, kap 2.6.

Utdrag fra Lokal forskrift om vann- og kloakkgebyr, Sunndal kommune

1. Eiendommer som ikke hovedsakelig benyttes til boligformål skal betale etter målt forbruk eller avløp.
2. Borettslag og boligforeninger med flere boenheter tilknyttet felles vanninntak skal også installere
vannmåler og betale etter felles målt forbruk. Boligeiendom med større leieareal enn 300 m2 – eller
450 m2 bruksareal – pålegges å installere vannmåler og betale etter målt forbruk.
3. Øvrige boligeiendommer kan velge mellom vannmåler eller stipulert forbruk og det må søkes særskilt
hvis en ønsker å betale etter målt forbruk (dette skjemaet).
4. Overgangen fra stipulert til målt forbruk gis virkning fra etterfølgende måned etter at godkjent måler
er installert.
5. Den enkelte abonnent eier vannmåleren og bekoster installasjon, drift og utskifting av denne.

Ansvarlig rørlegger/montør skal levere en kopi av dette skjemaet i utfylt og signert stand
til abonnent/eier.
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