
 

ULLENSAKER 
KOMMUNE 

 

VEDLEGG 1 SJEKKLISTE FOR KONTROLL OG PLOMBERING AV VANNMÅLER 

 Rørlegger plomberer og kontrollerer installasjon selv. 

 Installasjon av vannmåler skal dokumenteres med bilder. 

 Kommunen godkjenner/ikke godkjenner installasjonen ut ifra bilder.  

 Kommunen fakturerer eier for faktiske kostnader ved feilaktig installasjon (gebyr for tilleggs 
kontroll og eventuelt ny måler). 

 Oppgjør av utfakturert gebyr ved feilaktig installasjon er et forhold mellom eier og rørlegger. 

 Bilder tas på monteringsdato og sendes sammen med utfylt «Sjekkliste for tilsyn og plombering 
av vannmåler» til e-post: vannmaler@ullensaker.kommune.no  
Merket «Gnr/Bnr – Adresse – Montering av vannmåler»  

 Bildene legges ved som vedlegg til mail, slik at vi kan gå inn å forstørre dem. 

Eiers/ tiltakshavers navn (fakturamottaker): 

Gårsnr/ Bruksnr /Festenr/ Seksjonsnr:  

Antall vannmålere på eiendommen: 

Alt vannforbruk på eiendommen måles med vannmåler □ Ja □ Nei   
Ingen vannuttak før vannmåler □ Ja  □ Nei   

Stengeventil: før og etter vannmåler  □ Ja □ Nei   
Slamsamler: før vannmåler □ Ja  □ Nei   

Reduksjonsventil: etter vannmåler  □ Ja  □ Nei   

Vannmåler montert i konsoll □ Ja  □ Nei   

Riktig retning på konsoll iht. pil □ Ja  □ Nei   
Riktig retning på vannmåler iht. pil, horisontal/vertikal □ Ja  □ Nei   
Har Iperl måleren blitt testet med vann inntil vannretning vises med pil □ Ja  □ Nei   

Vannmåler virker □ Ja □ Nei   
Tilbakeslagssikring, iht. NS-EN 1717. Ekspansjonskar. □ Ja □ Nei   
Ett nærbilde av selve måler med lokk åpnet slik at vi kan se målerstand og 
måler nummer 

□ Ja □ Nei   

Ett nærbilde av selve plomben slik at vi kan lese plombenummeret □ Ja □ Nei   
Ett bilde av hele installasjonen, slik at vi kan se de forskjellige 
komponentene i forbindelse med installasjonen 

□ Ja □ Nei   

Anmerkning: 
 
 

Antall kontroller: 

 □ Kontroll/Plombering utført av rørlegger Dato/Signatur: 

 □ Kontroll/Plombering utført av kommunen Dato/Signatur: 

 □ Eier/ tiltakshaver  Dato/Signatur: 

Vannmåler anlegg er godkjent □ Ja       □ Nei   

 

mailto:vannmaler@ullensaker.kommune.no

