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980/4 Krav om installering av vannmåler - Purring 

Det vises til følgende tidligere tilsendte brev:  
- Krav om installering av vannmåler, datert 14.05.2020 
- Purring, Krav om installering av vannmåler, datert 25.09.2020 
- Godkjent søknad om sanitærabonnement, avløp, datert 30.11.2021 

 
Til tross for flere varsler med krav om installering av vannmåler på deres eiendom gnr 980 bnr 4, kan 
vi fortsatt ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding på at dette er utført. 
Installering av vannmåler må utføres snarest, og innen 15.08.2022. 
 
Ved installasjon av vannmåler følges følgende fremgangsmåte:  
- Abonnenten tar kontakt med/bestiller godkjent rørlegger.  
- Rørlegger klarlegger type måler (dimensjoner o.l) og kontakter kommunen for utlevering av måler.  
- Rørlegger forestår installasjon.  
- Rørlegger melder fra til kommunen om utført installasjon på eget skjema, med kart og tegning som 
viser målerens plassering.  
 
Abonnenten må selv betale installasjonskostnaden, men betaler ingenting for selve vannmåleren da 
denne er kommunens eiendom. For leie og eventuelt nødvendig vedlikehold av vannmåleren, betales 
et årlig leiegebyr, pr d.d. er dette kr 400,- pr år. Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for 
avlesning, tilsyn og vedlikehold.  
Vannmåler/-e skal installeres slik at totalforbruket for eiendommen måles. 
 
Varsel om avlesning av vannmåleren sendes ved hvert årsskifte. Når du mottar varsel om avlesning, 
må du lese av måleren og sende inn forbruket innen angitt frist. NB! Det kan være lurt å sjekke 
målestand flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren.  
 
Ytterligere informasjon og regelverk finnes på våre hjemmesider: 
www.orkland.kommune.no/vannog-avløp  
 
 
Skulle det være spørsmål knyttet til ovennevnte krav, kan det tas kontakt med Orkland kommune 
v/Tekniske tjenester, tlf;72467300. 
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Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
 
Kristin Johansen 
kristin.johansen@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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