
  
 
Hva betyr utette kraner og ventiler for abonnenten i kroner 
og ører?  
 
 
 
Lekkasjer på årsbasis1 
 
Vannkran som drypper:  

 langsomme drypp ca. 1 dråpe pr. sekund  ca.     7 m3 pr. år   = ca.   181 kroner 
 hurtig drypp                        ca.   30 m3 pr. år   = ca.   774 kroner 
 renner tynt oppe og drypper nede             ca. 100 m3 pr. år  = ca. 2580 kroner 
 
 
Toalettcisterne som lekker:  

 så det kan sees ved nøye ettersyn….      ca. 100 m3 pr. år  = ca.  2580 kroner 
 så det kan sees…..                 ca. 200 m3 pr. år  = ca.  5160 kroner 
 så det er uro på vannoverflaten….        ca. 400 m3 pr. år  = ca.10320 kroner 
 
 
 
 
Hagevanning  

 
Hvordan og når bør vi vanne:  
 
Det er vanligvis unødvendig å vanne plenen, og oppvarmet gress tar skade av 
kalddusjen. Selv om plenen blir noe brun, blir den grønn straks det kommer regn.  
 
Dersom du likevel vil vanne:  
 Vann ikke i solskinn, mye av vannet fordamper 
 Klattvanning virker ikke. I ferien er det mye bedre å droppe vanningen enn å 

skvette litt nå og da. 
 Luftfuktigheten og nattedogg bidrar med fuktighet til jorden.  

 
 

                                                 
1 Ved utregning er det tatt utgangspunkt i gjeldende regulativsatser for målt forbruk for år 2019. 



 
 
Egenkontroll ved mistanke om feilmåling 
 
 
 
Ved mistanke om feilmåling kan du selv kontrollere tilnærmet 
nøyaktighet på måleren på følgende måte:  
 
• Kalibrer for eksempel en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp et 

litermål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta. 
• Steng av alt vannforbruket i huset. Sjekk at du ikke har lekkasjer! 
• Les av de viserne på måleren som viser dl og liter og noter posisjonene. 
• Fyll opp bøtta til 10-litersmerket fra et egnet tappested. 
• Les av viserne på målerne på ny og noter registrert forbruk 
 
 
Dersom det registrerte forbruket er minst 5 % større (eller mindre) enn den oppfylte 
mengden, kan du som abonnent be om testing av vannmåleren. 
  
Ved ønske om test av måler må du gi skriftlig beskjed til Vann- og avløpsetaten. Av 
brevet må det gå frem at du dekker alle kostnader ved testen hvis måleren viser seg 
å måle riktig.  
 
Hvis testresultatene viser at måleren måler feil, vil kommunen dekke alle kostnader i 
forbindelse med testing, og betale tilbake/kreve etterbetaling for den prosentandel 
som måleren måler feil. Kommunen betaler tilbake/vil kreve tilbakebetaling for 
maksimum 3 år.  
Måleren blir sendt til testing hos et privat foretak.  
 
Måler vil, uansett testresultat, bli skiftet ut som et forebyggende tiltak. 
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