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VANNMÅLERSKJEMA/ REGISTRERING TILBAKESLAGSVENTIL
1. Informasjon om abonnent
Driftsbygning / Bolig / Leilighet / Hytte / Vannpost hytte / Næring
Gnr:…... Bnr:…... Snr:….. Fnr:….. i Rennesøy kommune
………………………………………………………………………………………………
Navn

………………………………………………………………………………………………
Adresse

2. Teknisk informasjon
Abonnent er:
1. Tilknyttet kommunalt avløp: JA
2. Tilknyttet kommunalt vann:

JA

NEI

dato:……../……..-…….

NEI

dato:……../……..-…….

Underskrevet rørlegger har:
Installert vannmåler med nummer:……………………….... dato:……../……..-…….
Målerstand ved montering:……… Måler plassering:……………………………………
Målertype: ½”
¾’’
1’’
1½’’ Retning: Horisontal
Vertikal
Begge
Plombert til ledningsnett: JA
NEI Hvis NEI; hvorfor:………………………….
……………………………………………………………………………………………
Demontert vannmåler med nummer:……….…………….... stand:…….…….……….
Måler er innlevert kommunen for kontroll: JA

NEI

Montert tilbakeslagsventil type:……….…………….... Kategori:…….…….……….
Plassering:………………..
Foto og kartskisse legges ved, gjelder både tilbakeslagsventil og vannmåler
Vannmåler er montert uten konsoll
Begrunnelse:………………………………………………………………………
Klarert med VAR-ansvarlig…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Underskrift av rørleggerfirma (med stempel)

3. Andre opplysninger

Retningslinjer, regler og bestemmelser, se baksiden

2

Retningslinjer til entreprenør/ rørlegger angående utfylling av skjema:
-

Alle opplysninger på skjema skal fylles ut før retur, senest to uker etter at arbeid er
gjennomført.
Vannmålere skal monteres frostfritt og skal plomberes til ledningsnettet.
Plassering av vannmåler og tilbakeslagsventil skal angis.
Situasjonskart som viser stikkledning skal leveres sammen med skjemaet.
Det skal legges ved foto som viser tilbakeslagsventil

Bestemmelser for bruk av vannmålere.
sist oppdatert 13.02.2003
1. Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av vannmåler
1.1 Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen
bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.
1.2 Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren.
Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid
gjeldende reglement. Vannmåleren skal være plombert.
1.3 Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll,
vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av
gebyrregulativet.
2. Avlesning
2.1 Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og
innmelding innen fastsatte frister.
2.2 Dersom avlesning av vannmåler ikke foretas og innmeldes til fastsatt tid, kan kommunen
foreta avlesning for abonnentens regning (avlesningsgebyr) , eller stipuleres årsforbruket.
Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
3. Kontroll
3.1 Kommunen kan til enhver tid foreta kontroll av vannmålere. Som hovedregel skal abonnenten
være tilstede ved kontroll. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for
avlesning og revisjon/utskifting.
3.2 Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5%, foretas justering av årsgebyret for foregående
år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for leieren.
3.3 Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig uten at dette medfører store
kostnader, justeres gebyret skjønnsmessig for den perioden det er tvil om. Skjønnet foretas av
kommunen og skal som hovedregel ta utgangspunkt i dagens antatte forbruk og eventuelt ut fra
gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist.
4. Flere tilknytninger
4.1 I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger skal det som hovedregel installeres en måler for
hver tilknytning. Landbrukseiendommer med flere bygninger kan om dette er praktisk riktig,
nytte en felles måler for boliger/gardshytter og driftsbygninger.
5. Annet
5.1 Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.
5.2 Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til
kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.
Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens
personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt
forbruk ganger 4.
5.3 Bevisst brudd på dette reglement blir å betrakte som brudd på kommunens avgiftsreglement og
vil bli anmeldt.
Sikring av tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger:
 VA.miljøblad nr. 61 vedtatt som lokal forskrift for Rennesøy kommune.
 NS-EN1717.

