
 
 
 
 

Besøksadresse: Skippergata 35 
Postadresse:      Boks 2513, 9272 Tromsø 
E-post:                va.kundeservice@tromso.kommune.no 
 

VANNMÅLER 
Bestemmelser om bruk av vannmålere i Tromsø kommune 
Vedtatt i kommunestyret 24.09.2003 med ikrafttredelse fra 01.01.2004 

         ☐   NY MONTERING           ☐    UTSKIFTNING                  ☐    DEMONTERING 
G/B nr. vannm¬ler:        Eier/abonnent:  

Adresse vannm¬ler:  

Utføres av foretak:  
Ansvarlig foretak:                                                                                                               | Org.nr.

 
Kontaktperson:                                                                                                                   | Telefon/ mob.
 
Epost:  

Dato:                                                            | Underskrift:  
 
Ansvarlig foretak er ansvarlig for følgende: 

 Måleren skal plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for inspeksjon, avlesning 
revisjon/utskiftning.  

 Hovedstoppekran – grovfilter – vannmåler – tilbakeslagsventil (TBS) – stengeventil. 
 Velge rett målertype i forhold til om den skal stå vertikalt/horisontalt. 
 Det skal ikke monteres vannuttak før vannmåler. 
 Abonnenten avregnes for areal inntil ferdigmelding er mottatt fra ansvarlig rørlegger. 

 
Etter montasje skal ansvarlig rørlegger levere ferdigmelding på utført arbeid til Vann og avløp Skippergata 
35-39, eller sendes inn til va.kundeservice@tromso.kommune.no samt vedlegge ordrebekreftelsen for 
vannmåler. 
Stempel og underskrift av vann og avløp 
 
 
 

Måleren er kommunens eiendom og selve måleren bekostet av 
kommunen og utleveres hos Bydrift på slottet, Ringvegen 70. 
Vannmåler utleveres når skjema er underskrevet og 
stemplet av Tromsø kommune v/Vann og avløp. 

 

FERDIGMELDING 
 

Ved montering av ny, utskifting og demontering skal det leses av: 
 
Gammel Måler nr:     Demontert dato:  

Målerstand:   
 
Ny Måler nr:       Montert dato:    ☐ Vertikalt montert 

Målerstand:       Dim. Qn-verdi                        ☐ Horisontalt montert 

 
Plassering i bygg(legg gjerne ved 
plantegning): 

 
 

Kontakt person for å avtale plombering 
av vannmåler: 

Navn:   
Tlf/mob:  

 Dato:                               Husk og vedlegg ordrebekreftelsen for utlevert vannmåler. 
 
 
 
 

 
Underskrift ansvarlig utførende rørlegger.                                                                               Stempel 

 
Vann og avløp – Tromsø kommune Juni 2014
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