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Melding om installasjon/demontering av vannmåler i Holmestrand kommune
Eiendom/byggested:
Gnr.:

Bnr.:

Festenr.:

Seksjonnr.:

Monteringsdato:

Adresse eiendom

Navn abonnent

Adresse:

Tlf.nr.:

Postnr./sted

Ny vannmåler:
Vannmålernr.:

Installert dato:

Vannmåler type:

Plombert dato:

Målerstand ved installasjon:

Er eiendommen tilknyttet vann, avløp eller begge deler. Sett kryss.
☐
Vann
☐
Avløp
Plassering av vannmåler:

Demontering av vannmåler:
Vannmålernr.:

Målerstand ved demontering:

Dato for demontering av vannmåler:

Rørlegger:
Arbeidet er utført av:
Dato:

Besøksadresse
Rådhusgaten 11
W webside
www.holmestrand.kommune.no

Epost:
Signatur og stempel fra rørlegger

Postadresse
Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND
E-post
postmottak@holmestrand.kommune.no
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Telefon

33 06 41 00

Org. nr.
Bankgiro

838 500 382
2480.09.26595

Tekniske bestemmelser for installasjon av vannmålere
Alle installasjoner, revisjoner/reparasjoner på/ved vannmålere skal utføres av godkjent
rørleggerfirma.
1
Følgende type vannmåler godkjennes i Holmestrand kommune:
Volumetrisk ringstempelmåler som standard for vanlige boliger.
2

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.
For installasjon i nye bygninger:
 Installasjon i konsoll anbefales.

3

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

4

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