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Skjema for melding om installasjon av vannmåler til 
beregningsgrunnlag for tilleggsgebyr for næring og 
industrivirksomheter 
 

Ullensaker kommunes retningslinjer vedrørende vannmåler er beskrevet i Forskrift om 

vann- og avløpsgebyr for Ullensaker kommune. Ved spørsmål kan enheten Vann, avløp, renovasjon 

og veg kontaktes via tlf. 66 10 80 00 eller e-post: postmottak@ullensaker.kommune.no (merket 

"vannmåler"). 

 
Skjemaet skal leveres til kommunen for godkjenning innen utlevering av vannmåler. Hvis det gjelder 

kommunens overtakelse av eierskap til eksisterende vannmåler, skal ansvarlig rørlegger oppgi 

vannmålerspesifikasjoner, installeringsår og tidligere måleravlesninger. 

 

Viktig å vite om kommunal vannmåler 
Vannmåleren er kommunens eiendom. Tinglyst eier betaler en årlig leie avhengig av målerens 

størrelse, samt årsforbruk vann og/eller avløp. Gjeldende pris finner du på våre nettsider. Kostnader 

for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnent/eier og ikke av kommunen. 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. Vannmåleren monteres av autorisert rørlegger. Kommunen 

skal kontrollere installasjonen, og vannmåleren skal plomberes av kommunens representant. Ved 

feilaktig installasjon vil kommunen utføre en tilleggskontroll og da tilkommer et kontrollgebyr. Eier 

skal avtale tid for tilsyn og plombering med kommunen straks vannmåleren er montert. Dato for 

utlevering av vannmåler regnes som installasjonstidspunkt og tidspunkt for start av målerleie. Mer 

informasjon om utlevering, tilsyn og plombering av vannmåler blir sendt med godkjent skjema. Når 

vannmåleren er montert og plombert, skal ikke plomben røres eller måleren fjernes. 

Abonnent skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. 

 

Vi anbefaler å følge med på vannforbruket jevnt over hele året (evt. notere forbruket), slik at du tidlig 

kan oppdage eventuelle lekkasjer eller skader. Dersom du har mistanke om feil ved vannmåleren, kan 

du be om kontroll.  Abonnent/eier skal lese av og rapportere til kommunen målt vannforbruk årlig. 

Dette er beregningsgrunnlag for årsgebyr vann og/eller avløp. Dersom avlesningen ikke utføres, kan 

kommunen beregne forbruket eller selv foreta avlesning for abonnentens regning. 

 

Det er virksomheten/leietager som produserer avløpsvannet som vil få faktura med KOF-beregning. 

Det er eier av eiendommen som får årsgebyr vann og/eller avløp. Både eier og leietager skal være 

kjent med vannmåler for KOF-grunnlag. Ved endring av virksomhet er det viktig at eier informerer 

om rutine for KOF beregningsgrunnlag. Ny virksomhet må avlese målestand ved overtagelse. Minner 

også om at ny virksomhet må ha utslipps- og/eller påslippstillatelse klar før oppstart. 
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1 SKJEMA FOR MELDING OM INSTALLASJON AV VANNMÅLER 
     - beregningsgrunnlag for tilleggsgebyr 

Sendes til Ullensaker kommune, Enheten vann, avløp, renovasjon og veg (VARV), Postboks 470, 2051 JESSHEIM, 

eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no 

Anmeldelsen gjelder:  

(Sett kryss) 

Ny installasjon Overført til kommunen 

Næringsbygg    

Midlertidig bygg   

Annet:    

 

1) Fylles ut av eier - BRUK BLOKKBOKSTAVER  

Gnr: Bnr:  Snr: Fnr:                                                                           Bygningsnr.:  

Eiers navn:  

Hvis firma, oppgi organisasjonsnr. (9 siffer): 

Adresse:  

Postnr.: Poststed:  

Telefon: E-post:                                                             

Har vannmåleren annen adresse (byggets adresse), oppgi denne: 

Plassering av vannmåler (beskrivelse, eller vedlagt skisse): 

Ledningskart for vann og avløp skal legges ved (krav: hovedstoppekran/hovedinntak vann, tilbakeslagsventil, 

plassering av olje/fettutskiller, påslippspunkt, prøvetakningspunkt). 

Oppgi bruksområde (kjøkken/vaskehall/laboratorie/verksted/smørehall/slakteri/næringsmiddel): 

Leietaker av bygget/nåværende virksomhet i bygget 

Virksomhetsnavn:  Orgnr: 

Kontaktperson: Tlf: 

E-post: 
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2) Fylles ut av ansvarlig rørleggerfirma og kommunen - Utlevering av vannmåler 

Ansvarlig utførende: 

Adresse: 

Postnr.: Poststed: 

Telefon: E-post: 

Kontaktperson: 

 

3) Fylles ut av ansvarlig rørleggerfirma/kommunen - Vannmålerspesifikasjoner 

Ønsket type og dimensjon:  

Kommunen har utlevert/fått overført følgende vannmåler: 

Fabrikat: Type (Vertikal/horisontal): 

Dimensjon på KOF-måler (mm):                                      

Målernr.: 

 

 

 

Målerstand: 

Utlevert/montert slamsamler:     Ja □ 

 

Nei □ 

Utlevert/montert pulsgiver:    Ja □ 

 

Nei □ 

Rørlegger signatur: 

 

Dato:  

Kommunens signatur: 

 

Dato:  
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Tillegg hvis dette gjelder eksisterende vannmåler som overføres til kommunen: 

Installasjonsår/dato:  

Tidligere måleravlesninger:  

 

 

 

 

 

 

Dato:                                           Målerstand: 

 

4) Fylles ut av kommunens rørlegger - Kontroll/plombering av vannmåler 

 

Installasjon er korrekt:        Ja □    Nei □ Dato og signatur:  

Plombering er utført:          Ja □    Nei □ Dato og signatur:  

Godkjent/ikke godkjent:      Ja □    Nei □ 

 

Dato og signatur:  

Avlest målerstand: 

 

 

  

 


