Registrering av vannmåler
Skjema sendes til: teknisk.drift@melhus.kommune.no eller
Melhus kommune, v/ Teknisk drift, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Eiendom/byggested
Navn på eier
Gnr.

Bnr.

Snr.

Fnr.

Bygningsnr.

Adresse

Postnr.

Bruksenhetnr.
Poststed

Ansvarlig rørleggerfirma
Navn

Organisasjonsnummer

Utførende rørlegger
Telefon/mobil

E‐post

Ansvarlig rørleggerfirma/utførende rørlegger erklærer at installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til
Melhus kommunes VA‐ norm og Bestemmelser for bruk av vannmålere i Melhus kommune.
Vannmåleropplysninger
Bygningstype
Bolig

Fritid

Landbruk

Industri

Kontor/forretning

Offentlig

Annen bygning, beskriv:

Tiltakets art
Ny montering

Gammel vannmåler:

Demontering

Uttatt dato:

Innsatt dato:

Vannmålernr:

Vannmålernr:

Målerstand:

Målerstand:

Fabrikat:

Fabrikat:

Type:

Type:

Dimensjon:

Dimensjon:

Utskifting, detaljer gammel/ny:
Annet, beskriv:

Ny vannmåler:

Antall siffer (før komma):

Antall siffer (før komma):
Montering
Plassering, beskriv:
Vertikalt

Horisontalt

Måler satt inn for:

Kaldt vann

Varmt vann

Fjerntelleverk

Grovsil

Annet utstyr som er montert/opplysninger om måler
Kuleventil før

Kuleventil etter

Tilbakeslagsventil

Vannmålerkonsoll

Reduksjonsventil

Vannmåler er plombert

Vannmåleren skal være elektronisk!
Andre opplysninger
Har eiendommen brannvannuttak?

Ja

Nei

Er brannvann koblet via vannmåler?

Ja

Nei

Ny vannmåler er:

Privat

Kommunal

Vedlegg
Bilder av målerstand, filnavn:
Bilder av vannmåleranlegg, filnavn:

Hvis Ja, hvor mange:

Fradragsmåler

Versjon 17.11.16

HUSKELISTE – MONTERING/UTSKIFTING AV VANNMÅLERE
Krav til vannmåler iflg. bestemmelse om bruk av vannmåler i Melhus kommune:
-

Melhus kommune har vedtatt at det kun skal installeres elektroniske vannmålere uten bevegelige deler.
Monteres vannmålere som ikke tilfredsstiller våre krav, vil vi kreve vannmåleren skiftet snarest.

Vannmålermelding:





Fyll ut vannmålermeldingen med alle aktuelle data.
Send den inn sammen med 2 bilder (4 bilder hvis utskifting av gammel vannmåler) umiddelbart etter
montering, senest innen 1 mnd. (overskridelse vil på sikt bli gebyrbelagt).
Vannmålermelding skrives ut fra Melhus kommunes nettside: http://www.melhus.kommune.no
Vannmålermelding sendes som vedlegg sammen med bilder til: teknisk.drift@melhus.kommune.no

Bilder, 2 stk. (4 stk. hvis utskifting)



2 bilder av gammel vannmåler som viser målerstand + bilde av installasjon/ inntak.
2 bilder av ny måler, ett som viser målerstand og plombering + et bilde som viser hele installasjonen.

Montering:
1. Ikke monter ny vannmåler på steder hvor det er uttak før vannmåler. I tilfelle ring og informer oss. Ta
bilder som dokumentasjon.
2. Monter heller ikke vannmåler hvis røropplegg er av dårlig forfatning, og det kan være fare for lekkasje.
3. Monter veggfester hvor dette mangler, eller sørg for at vannmålerinstallasjonen er tilstrekkelig
fastspent.
4. Eiendommens stengeventil (inntak kjeller osv.) er huseiers ansvar og skal være i orden slik at utskifting/
ny montering av vannmåler kan gjøres lettest mulig. Hvis stengeventilen må skiftes, skal det gjøres for
eiers regning (frysing av rør mm). Dette må avtales med eier på forhånd.
5. Det skal ikke monteres noe mellom første kuleventil/stoppekran og vannmåler, og som kan føre til uttak
av vann før vannmåler. Er det montert Y‐sil, må denne monteres etter vannmåler.
6. Alle vannmålere skal plomberes (plombering skal vises på et av bildene). Plomberingsutstyr kan lånes av
oss.
7. Melhus kommune har lager av husvannmålere, veggfester og kuplinger. Hvis kommunal vannmåler
ønskes, kan rørleggerfirma hente ut vannmåler hos Teknisk drift.

Viktig:






Bytt ut alle kuleventiler av merket DELTA. Noter dette i vannmålermeldingen og vis DELTA ventilen
på eget bilde.
Noter på meldeskjemaet hvis plombering er brutt eller blank setteskrue er fjernet. Setteskrue
gjelder kun Badger vannmålere. Dokumenteres med bilder.
Sjekk om vannmålere fungerer før demontering og etter nymontering.
I nye boliger er det krav om tilbakeslagssikring. Denne må betales av huseier.
Næringsbygg/gårdsbruk (nye og gamle) skal også ha tilbakeslagssikring (betales også av eier).

Kontaktinformasjon:
Ole M. Kvaløy
Tore Jensen
John O. Konstad

mob. 905 28 190
mob. 932 11 047
mob. 994 79 037

ole.morten.kvaloy@melhus.kommune.no
tore.jensen@melhus.kommune.no
john.olav.konstad@melhus.kommune.no

