
  

      Besøksadresse: Skippergata 35 

 Postadresse: Postboks 2513, 9272 Tromsø 

 E-post:  va.kundeservice@tromso.kommune.no  

 

  VANNMÅLER 
REKVISISJON/MELDING om: 
☐ Nymontering                 ☐ Utskifting av måler             ☐ Demontering av måler 

☐ Næringsvirksomhet      ☐ Offentlig institusjon            ☐ Bolig               ☐ Brakkerigg                
Adresse 

vannmåler: 

Gnr/Bnr - seksjon: 

Abonnentens 

navn og adresse: 

Kontaktperson for 

avlesing vannmåler: 

Tlf.nr: 

Utførende 

rørleggerfirma: 

Org.nr: 

Kontaktperson: Tlf.nr: 

E-post: Dato: 

 

Måleren er kommunens eiendom. Den utleveres hos Bydrift på Slottet, Ringvegen 70, ved 

framvisning av godkjent og signert rekvisisjon. 

 
Utførende rørleggerfirma er ansvarlig for: 

• Måleren plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for kontroll, avlesning og utskifting. 

• Installasjon i følgende rekkefølge: Hovedstoppekran – grovfilter – vannmåler – TBS – stengeventil. 

• TBS (tilbakeslagssikring) skal monteres og i henhold til NS-EN 1717 (VA-miljøblad nr. 61). 

• Vannmåleren er riktig dimensjonert ut fra kundens vannforbruk og rørdimensjon. 

• Ingen vannuttak er i forkant av vannmåleren. 

• Innsending av monteringsbekreftelse (ferdigmelding) til va.kundeservice@tromso.kommune.no  

Godkjenningsfelt for Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp 

Gemini  

SID nr: 
Dato og  

signatur: 

 

MONTERINGSBEKREFTELSE (ferdigmelding) 
Ny vannmåler Gammel vannmåler Tilbakeslagssikring (TBS) 

Måler nr: Måler nr: Type bygning eller virksomhet: 

Målerstand: Målerstand: 

Montert 

dato: 

Avlest 

dato: 

Type 

TBS: 

Kategori 

(2-5): 

Plassering: 

Skal vedlegges monteringsbekreftelsen: 

• Ordrebekreftelse for utlevert vannmåler. 

• Bilde som viser ventiler, vannmåler og TBS.  

• Hvis flere bygg på samme eiendom eller flere brukere 

av en bygning, skal det leveres kart/tegning med 

plassering av vannmåler og den delen av 

bygningen/bygningsmassen vannmåleren dekker. 

Dato og montert av: 
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