
POSTADRESSE BESØKSADRESSE: Drangedalsvegen 79 TELEFON 
Postboks 128 E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 35 54 70 00 
3901  PORSGRUNN Internett-adresse:  http://www.porsgrunn.kommune.no/

VANNMÅLER 
Eiendom, adresse: G.nr: B.nr: F.nr: S.nr:

Eier, Fester av eiendom: Eiers, Adresse 

Tiltakets art:    
Ny installasjon    Bytting av måler    Demontering   Annet 

Hvis annet, beskriv: 

Type virksomhet: 
         Boligbygg      Fritidsbolig      Forretning/kontor       Industribygg         Landbruksbygg 

         Annen bygning, beskriv: 

Målerdata: Ny måler Demontert måler 
Serienr: 
Fabrikat: 
Type: 
Målerretning: 
Nominell Diameter (DN) 
Kapasitet (Qn) 
Antall hele siffer (m3) 
Målerstand 
Dato for montering 
Herved bekreftes at vannmåleren er montert i hht. gjeldende VA forskrift og standard abonnentsvilkår 
for vann og avløp, samt at målerdata bekreftes med vedlagte bilder:          stk. bilder 
Målerens plassering: Beskriv nøyaktig plassering, bygg nr, etg., rom, etc. Benytt om nødvendig baksiden for tegning. 

Måler denne måleren hele vannforbruket       Ja      Nei 
Hvis nei, spesifiser hvilken del av eiendommen som ikke omfattes av måleren. 

Avløpsgebyr: 
Blir alt vannet som passer måleren ført til offentlig avløpsnett              Ja             Nei 
Ansvarlig foretak: 
Foretakets navn: Org.nr: 

Adresse: Postnr: Poststed: 

E-mail: Mobil: Telefon: 

Dato: Signatur: Kontaktperson (skrevet med blokkbokstaver) 

Eier: 
Dato: Signatur: Eiers navn (skrevet med blokkbokstaver) 

Sendes på E-post til: 
postmottak@porsgrunn.kommune.no 
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