GRAN KOMMUNE
Teknisk drift

REGISTRERING VANNMÅLER(E)
Eierens navn: _______________________________________________________
Eiendommens Gnr. _____ Bnr. _____
Monteres av: ________________________________________________________
Installeres dato: _________________

Ved utskifting

Offisiell adresse

Bygn.nr.

Ny / Gml.

Leil.nr. Måler nr:

Prosedyre for montering / utskifting av vannmåler:

Det er kun rørleggerinstallatører og kommunens rørleggere som kan hente ut vannmåler fra
kommunen.

Første gangs installasjon av vannmåler kan utføres av godkjent rørleggerinstallatør.
Rutineutskifting av vannmåler utføres av kommunens rørleggere. Annen skadeutskiftning kan
utføres av godkjent rørleggerinstallatør. Ved utskifting skal gammel og ny måler registreres.

Vannmålerskjema med informasjon om måler og abonnent utstedes av kommunen og leveres
installatøren. Kopi sendes teknisk drift.

Før installatøren foretar monteringen skal installatøren avtale med kommunens kontrollør slik at
plombering og kontroll kan utføres samme dag, eller etter avtale når måleren er montert, samt at
vannmålerskjema blir kvittert av innstallatør og kommunens kontrollør.
Tekniske bestemmelser (ny)
I henhold til monteringsskisse gjelder følgende bestemmelser:
 For vannmåler med dim. til og med 1½ ” skal det monteres tilbakeslagsventil av type innstikk.
For målere med større dimensjoner monteres vanlig tilbakeslagsventil.
Tilbakeslagsventilen skal monteres umiddelbart etter måler, men før stengeventil.
Tilbakeslagsventil for innstikk leveres ut sammen med måleren. Større ventiler skaffes av
installatøren.
 Det skal monteres avstengningsventil umiddelbart før måler og etter tilbakeslagsventil.
 Fra gulv/vegg /innv. stoppekran og fram til vannmåler skal det være minst 30 cm fritt rør.
 Hvis det er behov for avstivning av installasjonen, bør konsoll/brakett brukes, og må skaffes av
installatøren.

Målerstand:

Plassering Retning Dim:
:
(H/V)

Ovennevnte måler(e) er mottatt.

Dato: ___________ Underskrift: _____________________________________

Kontrollert/plombert av:

Dato: ___________ Underskrift: _____________________________________

Kapasitet
m3/t

Fabrikat

Ant.
siffer

Tilbakeslagsventil (er)
er utlevert

Merknader:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vend

Prinsippskisse montering av vannmåler

Tilbakeslagsventil (innstikk)
ved mindre dim.
Tilbakeslagsventil ved
større dim.

Brakett anbefales,
men ikke påkrevd.
Tilbakeslagsventil ved
større dim.
Plomberingshull

Plomberingshull
Tetning med paktning

Gran
Teknisk drift
Mob.tlf. kontrollør:
976 35 375,
481 43 780 / 976 27 821
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