
Bestemmelser om vannmålere, Bø kommune, Nordland 
 

 

Hjemmel: Hjemmel for bestemmelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, 

vedlikeholds- og fornyelsesansvar som følger av dette. 

 

Generelt 

Både kommune og abonnent på drikkevann kan kreve vannmåler installert på vanninntaket. 

Næringsabonnenter skal som hovedregel måle vannforbruket med vannmåler. 

Hver abonnent skal ha egen vannmåler. Hvis abonnenten har flere forbrukssteder, eksempelvis ved 

utleie av leilighet, kan abonnenten etter eget ønske installere egne målere for disse. 

 

Søknadsplikt 

Søknad om installering/utskifting av vannmålere skal fylles ut og godkjennes av kommunen før arbeid 

påbegynnes. Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak. Etter installasjon skal 

ferdigmelding fylles ut av ansvarlig utførende og godkjennes av kommunen. Ferdigmeldingen skal 

som minimum inneholde: dato, type/modell, målernummer, målerstand, tegning over installasjonen, 

kontaktinformasjon til utførende foretak, kontaktinformasjon til abonnent. 

 

Dersom abonnenten ønsker å fjerne måleren skal det søkes til kommunen. Søknad skal være 

godkjent før arbeid påbegynnes. Måleren skal avleses før demontering. 

 

Anskaffelse, eieforhold 

Som hovedregel gjelder at for vannmålere til bolig og fritidsbolig, samt mindre vannmålere, skal 

abonnenten selv besørge anskaffelse og installasjon. Abonnenten har selv ansvar for drift og 

vedlikehold. 

For større vannmålere for næring vil kommunen besørge anskaffelse av vannmåler og abonnent 

besørge installasjon. Kommunen eier vannmåleren og vil dele ut ny ved utskifting. Dersom behov for 

utskifting skyldes forhold abonnenten har ansvar for, må abonnenten bekoste utskiftingen. 

Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av måler i henhold til regulativ fastsatt av kommunestyret. 

 

Vannmålere skal være godkjent, jf. Forskrift om krav til vannmålere. 

Generelt gjelder at vannmålere skal skiftes ut eller kalibreres etter 10 år. 



Avlesning 

Avlesning av vannmåleren skal foretas av abonnenten en gang hvert år. For store forbruk skal 

avlesning foretas oftere. Innmelding gjøres fortrinnsvis elektronisk (via kommunens webside, e-mail 

eller SMS), eventuelt målekort via post. For abonnenter som trenger bistand vil kommunen være 

behjelpelig med avlesning. 

 

Ved manglende avlesning vil forbruket stipuleres av kommunen ved skjønn, eventuelt vil kommunen 

foreta avlesning av vannmåleren for abonnentens regning.  

 

Inspeksjon og kontroll 

Kommunen skal ha uhindret adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontroll, uavhengig av om den 

er privat eller kommunalt eid. Måleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning, 

kontroll og utskifting. Kommunen kan kreve flytting av vannmåler som er feil montert.  

Kommunen skal plombere vannmålere etter godkjent installasjon. 

 

Dersom det oppdages feil eller skader på vannmålerinstallasjonen skal abonnenten melde dette 

snarest til kommunen. 

 

Lover og forskrifter 

• LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
• LOV-2012-03-16-12: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
• LOV-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) 
• LOV-1976-06-11-79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 

(produktkontrolloven) 
• FOR-2001-12-04-1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 
• FOR-2004-06-01-931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
• FOR-2009-12-18-1600: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 
• FOR-2015-12-17-1710: Forskrift om brannforebygging 
• FOR-1994-12-15-1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 
• FOR-2003-07-04-951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
• FOR-2007-12-21-1745: Forskrift om krav til vannmålere 
• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bø kommune, Nordland  
• Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland 
• Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland 
• Bestemmelser om vannmålere, Bø kommune, Nordland 
• Standard abonnementsvilkår – administrative bestemmelser 
• Standard abonnementsvilkår – tekniske bestemmelser 
• VA-norm, Bø kommune, Nordland 
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