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Installasjon av vannmåler - informasjon og registreringsskjema 
 

Krav om vannmåler 

Krav om installasjon av vannmåler for beregning av vann – og /eller avløpsgebyr er nedfelt i 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Nannestad kommune. Forskriften gjelder også 
abonnenter tilknyttet kommunalt avløpsnett som har vann fra Gimilvann.  Forskriften er 
tilgjengelig på www.nannestad.kommune.no, eller ta kontakt telefon 66 10 50 00. I forskriften 
vil du også finne bestemmelser om det å ha vannmåler, noen viktige prinsipper er listet under. 

 
Skjemadeler om vannmåler 
Skjemadel 1 skal fylles ut når måler hentes. Det er viktig å fylle ut skjemaet så nøye som 
mulig! Opplysningene registreres i vårt data system, og oppdateres gjennom leieforholdet. 
Det er viktig at vi får et telefonnummer der vi kan kontakte dere på dagtid (kl 8-15) 

 
Noen viktige prinsipper 

• Måleren er Nannestad kommunes eiendom, og kommunen står for innkjøp av målere. 
Du betaler en årlig leie for måleren, målerleie starter når måleren leveres ut. Gjeldende 
gebyrstørrelser (priser) finner du på kommunens nettsider.. 

• Måleren skal installeres av godkjent rørlegger. Måleren skal måle alt vann som brukes 
ved eiendommen. Leier skal skriftlig melde til kommunen om når og hvor måleren er 
installert (skjemadel 2). Målerbasert gebyr startes fra monteringsdato. 

• Abonnenten belastes et gebyr for manglende installasjon av vannmåler 

• Kostnader for installasjon, avlesning m.m. dekkes av leier. 

• Kommunen skal plombere vannmåleren, plomben skal ikke røres eller måleren fjernes 
med mindre akutte forhold tilsier det, kommunen skal da skriftlig meldes. 

• Du som leier skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en 
måler borte eller skadet, skal du omgående melde dette til kommunen. Kommunen 
forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. 

• Der kommunen har gitt tillatelse til å skifte eller fjerne vannmåler, skal dette gjøres slik 
kommunen bestemmer. Vannmåler skal returneres samme sted som nevnt over. 
Skjemadel 3 skal fylles ut, ev. opphør av gebyr skjer når mottak er registrert. 

• Du bør følge med vannmåleren jevnt over året (evt. notere forbruket), slik at du 
kan oppdage eventuelle lekkasjer eller skader tidlig. 

• Dersom du har mistanke om feil ved vannmåleren eller oppdager vannlekkasje, må du 
snarest kontakte kommunen for å avtale videre saksgang. 

• Kostnader som skyldes mangelfull oppfølging med vannmåler eller vannforbruk belastes 
leier. 

• Kommunen sender årlig ut varsel om måleravlesning. Du må sende målerstand til 
kommunen innen oppgitt frist. Dersom avlesningen ikke utføres til bestemt tid, vil 
kommunen beregne forbruket samt at det påløper et gebyr for manglende avlesning. 
Om nødvendig vil kommunen foreta avlesning ved eiendommen for leiers regning. 

 
Har du spørsmål om vannmåler? Ta kontakt med kommunen på tlf: 66 10 50 00 eller  
e- post: postmottak@nannestad.kommune.no. 

http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
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Skjemadel 1 Utlevering av vannmåler 
 

Meldingen gjelder   Nannestad kommunale vannverk   Gimilvann 
Informasjon om eiendom/eier – bruk blokkbokstaver 
Eiendom Gnr.: Bnr.: Feste nr.: Seksjon nr.: 

Adresse der vannmåleren skal installeres; 

Eier av eiendom: 

Adresse: 

Postnr./sted: Telefon dagtid: 

Informasjon om vannmåleren – bruk blokkbokstaver 

Måler nummer  Målerstand  

Antall siffer, telleverk  Dimensjon  

Fabrikat  Horisontal /vertikal?  

Utlevert dato Utlevert til – signatur mottaker; 

 

Skjemadel 2 Installasjon av vannmåler 
 

Plassering av vannmåler (lett tilgjengelig – se retningslinjer) 
I kjeller I benk Ute i kum Næringsbygg/fjøs Annet sted? 
Kort beskrivelse /enkel skisse 

Opplysninger om rørlegger /firma – bruk blokkbokstaver 

Målerstand: Installert av rørlegger (signatur): Dato: 

Montert av firma / rørlegger: 

Adresse: 

Postnr./sted: Telefon dagtid: 

Bekreftelse – det bekreftes at vannmåler er installert ved min eiendom 

Eier (signatur): Dato: 

 

 
 

Returadresse utfylt skjema 

Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller 
postmottak@nannestad.kommune.no 

mailto:postmottak@nannestad.kommune.no


 

 

Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bankkonto kommunen: Org.nr.: 

 Nannestad kommune 66 10 50 00 8601.41.96236 964950202 

 Postboks 3   E-post: 

Sentralbord: 2031 Nannestad   postmottak@nannestad.kommune.no 

Åpningstid 9:00–15:00     

     

Post adresseres til Nannestad kommune – ikke til enkeltpersoner  www.nannestad.kommune.no 

 

Skjemadel 3 Bytte/retur av måler 
 

Informasjon om eiendom/eier – bruk blokkbokstaver 
Eiendom Gnr.: Bnr.: Feste nr.: Seksjon nr.: 

Adresse der vannmåleren var installert: 

Eier av eiendom; Telefon dagtid: 

Informasjon om vannmåleren – bruk blokkbokstaver 

Måler nummer  Målerstand  

Hvorfor returneres 
vannmåleren? 

 

Demontert dato Levert dato Levert av – signatur den som leverer 

 

Returadresse utfylt skjema 

Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 

Nannestad eller 
postmottak@nannestad.kommune.no 

 

mailto:postmottak@nannestad.kommune.no

