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Generelt
I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for sanitæranlegg,
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og Norm for installasjon av vannmålere i Narvik
kommune.
Ved arbeid på kommunalt nett og på privat stikk- og samleledning som fører til kommunalt nett skal
arbeidet søkes til Narvik Vann.
Søknad om installering/utskifting av vannmålere sendes til Narvik VAR på dette skjema.
Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre Narvik VAR tillater annet.
Dersom et arbeid ikke blir utført, skal søknaden trekkes tilbake. For arbeid som ikke er påbegynt innen
tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller tillatelsen.
Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad.
Mangelfull søknad blir returnert ubehandlet

Søknad om installering/utskifting av vannmåler
Eiendom
Eiendommens adresse og gnr/bnr skal fylles ut, påse at dette blir korrekte opplysninger
Eier
Eiers navn ev. firma (tinglyst eier på eiendommen).

Arbeidets art
Kryss av for type arbeid.
Vannmåler utleveres av Narvik Vann og installasjon skal være iht. Norm for installasjon av
vannmålere i Narvik kommune.
1.1 Installering av nye vannmålere
Det må opplyses om antall brannskap og dim. inntaksledning og forslag om hvilke type vannmålere
som er tenkt montert. Dersom ¾” husvannmåler foreslås, må det opplyses om antall. Ta ev. kontakt
med Narvik Vann v/ rørleggervakt på tlf. 901 16 300 eller Kjell Johnsen, tlf. 916 14 061 for spørsmål
eller befaring på eiendommen.
1.2 Utskifting av eksisterende vannmålere
Gammel vannmåler skal avleses av Narvik Vann før uttak og opplysningene om gammel og ny måler
innleveres på ferdigmelding når arbeidet er utført.
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Det må opplyses om antall brannskap og dim. på inntaksledning og forslag om hvilke type vannmålere
som er tenkt montert. Dersom ¾’’ husvannmåler foreslås, må det opplyses om antall.
Ta ev. kontakt med Narvik Vann v/ rørleggervakt på tlf. 901 16 300 eller Kjell Johnsen,
tlf. 916 14 061 for spørsmål eller befaring på eiendommen.
1.3 Midlertidig brakkerigg
Ved tilkobling til brakkerigg må vannmåler monteres på inntaksledning.
Vedlegg:
 Målsatt skisse over brakke og størrelse i m2
Ved frakobling av brakkerigg skal Narvik Vann avlese vannmåler. Vannmåleren er Narvik Vann sin
eiendom og skal oppbevares av Narvik Vann til den ev. utleveres til neste brakkerigg

3.4 Søknad om dispensasjon fra vannmålernormen
Dersom det ser ut til at installasjonen ikke lar seg utføre iht. vannmålernormen, må det søkes om
dispensasjon fra vannmålernormen. Skriv forklaring i tilleggsopplysninger.
Dersom det skal foretas førstegangsmontering av vannmåler og vannmålernormen følges, skal
installering av vannmåler meldes på vannmålerskjema etter at arbeidet er utført.
Vedlegg:
•
Målsatt skisse over vanninntak og vannmåler, samt utfyllende forklaring på årsak til at
vannmålernormen ikke kan følges.
Eiers samtykke og underskrift
Eier av vannmålere forplikter seg til å overholde gjeldende bestemmelser for Narvik Vann
Eiers underskrift, telefon/mobil og e-post adresse må fylles ut

Ansvarlig utførende
Ansvarlig utførende forplikter seg til å utføre installasjonsarbeidet iht. Standard abonnementsvilkår og
Norm for installasjon av vannmålere. Arbeidet må ikke igangsettes før søknaden er godkjent av
Narvik Vann, med mindre Narvik Vann tillater annet.
Ansvarlig utførendes firmanavn, dato, ansvarlig utførendes underskrift og stempel, kontaktperson,
telefon/mobil og e-postadresse må fylles ut.
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Ferdigmelding
Så snart arbeidet er ferdig utført, sender ansvarlig utførende ferdigmelding.
Ferdigmelding for installering/utskifting av vannmålere er en bekreftelse fra ansvarlig utførende på at
tidligere omsøkt arbeid er utført iht. søknad, Standard abonnementsvilkår og Norm for installasjon av
vannmålere.
Vann- og avløpsgebyr blir ikke beregnet etter målt forbruk før Narvik Vann KF har godkjent
ferdigmeldingen.

1. Eiendom
Eiendommens adresse og gnr/bnr skal fylles ut, påse at dette blir korrekte opplysninger.

2. Felles opplysninger for nye vannmålere
Fyll ut alle rubrikker ang. opplysninger om type måler, dim. inntaksledning og vannmålerens
plassering.

3. Nyinstallerte vannmålere
Fyll ut alle rubrikker for de vannmålere som er montert.

4. Demonterte vannmålere
Fyll ut alle opplysninger om vannmålere som er demontert.

5. Ansvarlig utførende
Alt av opplysninger må fylles ut.

