
 

 

 BØ KOMMUNE 

Skjemaet sendes til: post@boe.kommune.no 
eller til: Rådhuset, Veaveien 50 
 8475 STRAUMSJØEN 
Telefon: 76 11 42 00 

 

 

Skjema for vannmåler 

Del 1 – Søknad  (Sendes inn og godkjennes før arbeid påbegynnes) 
Eiendom 
Navn på eier 
 
 

Kontaktinfo (telefon / epost) 

Gårdsnummer 
 
 

Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer 

Adresse 
 
 

Postnummer Poststed 

Arbeidets art 

 Nyinstallasjon    Utskifting     Demontering 

Ved utskifting eller demontering, fyll inn målernummer på eksisterende måler: 
 
 
Ansvarlig utførende 
Firma 
 
 
Kontaktperson 
 
 

Kontaktinfo (telefon / epost) 

Søker bekrefter å være kjent med gjeldende regelverk og bestemmelsene i Bø kommune: 
Sted 
 
 

Dato Navn 

 
Godkjenning (fylles ut av Bø kommune) 

 Søknaden er godkjent i medhold av gjeldende vilkår og bestemmelser 

 Søknaden er ikke godkjent, begrunnelse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted 
 
 

Dato Navn 

  



Del 2 – Ferdigmelding  (Sendes inn etter at arbeidet er utført) 

Opplysninger om ny vannmåler: 
Målernummer 
 
 

Målerstand 

Fabrikat 
 
 

Type 

Dimensjon 
 
 

Antall siffer (før komma) 

Plassering (horisontal/vertikal, etasje, rom) 
 
 
 
Utstyr montert i tillegg til måler (kuleventiler, tilbakeslagsventil, konsoll, reduksjonsventil etc) 
 
 
 
 
Ved utskifting eller demontering, fyll inn opplysninger om eksisterende måler: 
Målernummer 
 
 

Målerstand 

Fabrikat 
 
 

Type 

Dimensjon 
 
 

Antall siffer (før komma) 

Følgende vedlegg skal følge med ferdigmeldingen: 

 Tegning av installasjon   Bilde av installasjon   Bilde av målerstand 

Ansvarlig utførende bekrefter at installasjonen er i henhold til gjeldende regelverk og 
bestemmelsene i Bø kommune: 
Sted 
 
 

Dato Navn 

 
Godkjenning (fylles ut av Bø kommune) 

 Arbeidet er godkjent og vannmåler plombert av Bø kommune 

 Arbeidet er ikke godkjent, begrunnelse (påpekte feil/mangler må utbedres og kontrolleres på nytt): 

 
 
 
 
 
 
 
Sted 
 
 

Dato Navn 
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