
Spørsmål og svar fra vann- og varmemålerwebinaret  
  

Ansvar  
 
Hvem er bruker og eier av måleren? I enkelte kommuner er det abonnent som eier vannmåler, 
mens i andre kommuner er det kommunen som eier og abonnent "bruker" leier måler.  
 
Brukeren av vannmåleren er, ifølge det måletekniske regelverket, den som leverer vann til kunder 
mot betaling. Uavhengig av hvem som er definert som eier av vannmålere i din kommune, er det den 
kommunale etaten, eventuelt vannverket, som leverer vann til abonnentene som regnes som 
brukeren av vannmåleren etter forskriften.  
Det er ingenting i det måletekniske regelverket som styrer hvem som skal anskaffe eller bekoste 
vannmåleren, men brukeren, altså kommunen i dette tilfellet, har ansvaret for at måleren er i 
forskriftsmessig stand.   
 
Hva om det er abonnent som krever å få kjøpe vann gjennom måler og kommunen godtar dette 
mot at de dokumenterer forbruk. Da blir bruker abonnent og ikke kommunen?  
 

Kommunen regnes fortsatt som bruker av vannmåleren, og er den som har ansvaret for at måleren 

blant annet er godkjent etter gjeldende regelverk. Forurensningsforskriften §16-4 (fastsatt av Klima- 
og miljødepartementet) sier at dersom den enkelte gebyrpliktige krever at årsforbruket skal 
fastsettes ut fra målt forbruk, skal målingen utføres med vannmåler etter kommunens anvisning. Det 

er da kommunens plikt å sørge for en avtale som sikrer at kravene i forskrift om krav til vannmålere 
kan overholdes.   
 
Skal kommunen nå kontrollere annen manns eiendom?  
 
Dette er noe brukeren, i dette tilfellet kommunen, må sikre seg rett til gjennom lokale forskrifter, 
abonnementsavtaler eller lignende.   
 
Må eksterne bedrifter som utfører kontroll av vannmålere for kommuner være godkjent av 
Justervesenet?   
 

Det er brukeren sitt ansvar å forsikre seg om at eksterne bedrifter som benyttes til kontroll av målere 
har tilstrekkelig kompetanse. Et bevis på bedriftens kompetanse kan for eksempel være en 
akkreditering for kalibrering av vann- eller varmeenergimålere. Justervesenet har ingen 

godkjenningsordning for bedrifter, men kan ved behov be om å få gjennomføre en revisjon av 
bedrifter som utfører oppgaver relatert til vann- og varmeenergimålere. Justervesenet kan også, ved 

behov, pålegge slike bedrifter å innføre en egen internkontroll for å sikre kompetansen knyttet til 
måleredskaper og målinger.   
 
Må man bruke eksterne for kontroll, eller er dette noe kommunen kan gjøre selv?  
 
Dette er noe kommunene kan gjøre selv, men det betinger at kommunen har tilstrekkelig 
kompetanse, lager gode prosedyrer og anskaffer referanseutstyr som er kalibrert med sporbarhet til 
SI-systemet. Forskriften gir ingen definitive krav til hvordan en kontroll av målere skal gjennomføres, 
annet at kontrollen skal bidra til å sikre at brukerens målere er i forskriftsmessig stand.  
 
Kan vannverk organisere seg slik at en ikke aksepterer vannmålinga med mindre abonnenten kan 
dokumentere at målaren er kontrollert?   



Det er brukeren, altså den som tar betalt for vannet, som er ansvarlig for at målerne tilfredsstiller 
kravene. Dette kan ikke brukeren avtale seg vekk fra, selv om plikter også blir lagt på andre parter. 
Forurensningsforskriften §16-4 (fastsatt av Klima- og miljødepartementet) sier at dersom den enkelte 
gebyrpliktige krever at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk, skal målingen utføres med 
vannmåler etter kommunens anvisning. Kommunen må sørge for en avtale med abonnenten som 
sikrer at den aktuelle vannmåleren omfattes av kommunens internkontroll med vannmålere. 
Hvordan kommunen sørger for at vannmåleren omfattes av en eventuell kontrollordning og hvem 
som betaler eventuelle kontrollkostnader sier forskriften om krav til vannmålere ikke noe om.     
 
Er det definert hvor ofte målerene skal kontrolleres?  
 
Nei, det er opp til brukeren å vurdere hvordan kontrollen skal foregå for å sikre etterlevelse av 
kravene. Hvor ofte en måler bør kontrolleres er beskrevet i veilederen til forskrift om krav til 
vannmålere. Justervesenet anbefaler at vannmålere kontrolleres første gang senest 8 år etter 
installasjon.   
 
Hvem bør på kurs om vannmålere hvis vi mangler kompetanse i kommunen?  
 
Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere behovet for opplæring og kompetanse. Forskriften gir 
ingen krav til hvordan opplæringen skal gjennomføres, og Justervesenet oppfordrer sterkt til intern 
kompetanseoverføring og opplæring. Vi anbefaler at de/den som skal stå for opplæring av andre eller 
har overordnet ansvar for internkontrollsystemet har gjennomført en form for kvalitetssikret ekstern 
opplæring, f.eks. et kurs i måleteknikk eller kvalitetskontroll.  
  

Regelverk   
 
Har dere tenkt på dette med offentlige anskaffelser på målere, for nå blir jo dette kommunalt eie?  
 

De nye kravene styrer ikke hvem som eier måleren, men sier at den som benytter måleren til å ta 
betalt for vann har ansvaret for at måleren er i forskriftsmessig stand. Det vil derfor ikke være noe i 

det måletekniske regelverket som hindrer en kommune fra å pålegget abonnentene å stå for 
anskaffelsen så lenge kommunen sikrer at de valgte målene er i forskriftsmessig stand.   
 
I kommuner hvor ikke alle har vannmålere, er det riktig at alle abonnenter skal være med å dekke 
utgifter ved kontroll av vannmålere?   
 
Dette er det opp til kommunen å bestemme. Justeresvesenet sitt regelverk omhandler ikke krav til at 
det skal benyttes vannmåler. Det vil fortsatt være opp til hver enkelt kommune eller annen 
vannleverandør å bestemme hvordan avgiftene for vann og avløp skal beregnes. Justervesenets 
regelverk sier ikke noe om hvordan utgiftene til kommunene skal dekkes.   
 
Må kommunen oppdatere forskrift angående målefeil (fjerne +- 5% og erstatte med +- 4% og +-
6%)?  
 
Ja, kravet til målefeil i lokale forskrifter må nå endres slik at de ikke er i strid med de nye nasjonale 
kravene i forskrift om krav til vannmålere. Dette innebærer at man i de lokale forskriftene kan sette 
strengere krav til målefeil under bruk så lenge man ikke setter så strenge krav at det strider mot 
kravene som gjelder når vannmåleren selges.   
 
Når trer forskriften og i kraft? Er det definert en overgangsperiode?   



Krav til egnethet, montering, og maksimal tillatt målefeil trer i kraft fra 1.1.23. Krav til at bruker skal 
ha internkontrollsystem på plass trer i kraft fra 1.7.23. Justervesenet vil tidligst føre tilsyn med 
internkontrollsystem mot slutten av 2023, men tilsynet vil være preget av kompetanseoverføring og 
veiledning. I praksis vil det gå noe tid før Justervesenet vurderer reaksjoner mot bruker av 
vannmåler, med mindre det avdekkes grov uaktsomhet i forbindelse med bruk av vannmålere ved 
økonomisk oppgjør.      
 
Har Justervesenet tatt stilling til kostnadene knyttet til kontrollregimet opp mot de faktiske tapene 
knyttet til måleusikkerhet?  
 
Se utredning om krav til vann- og varmemålere under bruk på Justervesenets hjemmeside her: 
https://www.justervesenet.no/regelverk/utredningsprosjekter/utredning-om-behov-for-krav-til-
gassmalere/  
 
Se også høringsdokumentene forut for forskriftsendringene under «Avsluttede høringer» her: 
https://www.justervesenet.no/aktuelt/horinger/  
 
Det er også viktig å påpeke at forskriften ikke setter spesifikke krav til internkontroll. Det er opp til 
bruker å utforme en internkontroll som er hensiktsmessig.    
 
Hva med kjøleenergimålere, omfattes disse av kravene?  
 
Selv om definisjonen av en varmeenergimåler kan brukes også for kjølefunksjoner, er de spesifikke 
kravene til varmeenergimålere innrettet mot varmefunksjoner. I tråd med praksis ellers i Europa vil 
ikke de nye kravene til varmeenergimålere gjelde for kjøleenergimålere.   
 
Har ny forskrift tilbakevirkende kraft?  
 
Nei, de nye kravene til vann- og varmemålere under bruk har ikke tilbakevirkende kraft. Kravene til 
maksimal tillatt målefeil under bruk og kravene til bruker gjelder fra 1.1.23/1.7.23. Men kravene vil 
omfatte bruk av målere som er satt ut før 1.1.23. Det har helt siden 2006 vært krav til at vannmålere 
som selges på det norske markedet skal være samsvarsvurdert etter kravene i forskrift om krav til 
vannmålere. Vannmålere som allerede er satt ut må omfattes av internkontrollsystemet som må ha 
planer for hvordan disse skal kontrolleres.  
  

Internkontroll  
 
Hvordan tenker dere internkontroll gjennomført i praksis? Skal det gjennomføres utplukk som skal 
sendes inn? evt. hvor?   
 
Når forholdene tillater det, anbefaler Justervesenet at det benyttes en stikkprøvebasert kontroll. 

Denne metoden går ut på at alle brukerens målere deles inn i grupper med målere av samme type, 
installasjonsperiode og som har tilnærmet like driftsforhold. Deretter gjøres det et tilfeldig utplukk av 
et gitt antall målere fra hver av gruppene, som deretter kontrolleres. Resultatet av kontrollen av 
hvert utplukk regnes da som representativt for den respektive gruppen med målere.  
 

For varmeenergimålere vil det etter Justervesenet sitt syn være mest hensiktsmessig å sende hele 
måleren inn til et kalibreringslaboratorium. Brukeren kan fritt velge et kompetent 
kalibreringslaboratorium i eller utenfor Norge. For vannmålere, kan måleren enten sendes inne til et 

laboratorium eller det kan gjennomføres en forenklet måleteknisk kontroll (en type forenklet 

kalibrering) på stedet der måleren står montert.  



I Justervesenet sin veileder legges det opp til at en gruppe målere skal gjennomgå en 
stikkprøvebasert innen 8 år etter installasjonsdato. Dette innebærer at kun et utvalg målere (andelen 
bestemmes av det totale antallet målere i gruppen) kontrolleres etter 8 år, og at resultatet fra denne 
kontrollen er gjeldende for hele gruppen. Ved stikkprøvebasert kontroll vil det derfor i de fleste 
tilfeller være målere i en gruppe som ikke vil bli plukket ut til kontroller i løpet av sin 
levetid. Internkontroll er nærmere beskrevet i veilederen til forskriftene.   
 
Hva anbefaler dere mtp statistiske metoder for kvalitetskontroll?  
 
Justervesenet anbefaler at egenkontrollen utføres som en stikkprøvebasert kontroll basert på 
attributtkontroll (iht. NS-ISO 2859), når forholdene ligger til rette for det. I veilederen til forskriftene 
har Justervesenet gitt eksempler på kontrollplaner med utplukksstørrelser og godkjenningskriterier 
for et kvalitetsnivå tilsvarende en LQ-verdi på 12,5 for små målere (Q3 under 10 m3/h) og 8 for større 
målere (Q3 på 10 m3/h eller høyere).    
 
Hvordan er det tenkt uthenting av vannmålere i private boliger og kontroll skal foregå i praksis?   
 
Det er brukeren av vannmåleren, altså i hovedsak kommunen, som er ansvarlig og skal organisere 
kontrollen. Hvordan kontrollen skal foregå i praksis vil være avhengig av flere faktorer, for eksempel 
antall vannmålere, type vannmåler og brukerens forutsetninger.   
 
Kommunen har ikke fullstendige data på privateide målere. Spørsmål til Justervesenet: har dere 
forslag til hvordan kommunene skal oppfylle retningslinjene om stikkprøvetakning på eksisterende 
målere?  
 
Kommunen bør begynne med å innhente nødvendig informasjon om privateide målere som benyttes 
til beregning av fakturerbart forbruk. Dette kan for eksempel gjennomføres ved at abonnenten blir 
bedt om å sende inn et bilde av måleren eller ved personlig oppmøte fra en representant fra 
kommunen. Informasjon som må registreres er som et minimum:  

 Målerens fabrikat og type/modell  
 Målerens unike serienummer  
 Målerens kapasitet (strømningsrater) og temperaturområde  
 Om måleren har gyldig samsvarserklæring  
 Når måleren ble installert/tatt i bruk  

 
Det bør også kartlegges om måleren er egnet, er montert korrekt og har nødvendige plomberinger 
intakt.  
 
Den etterfølgende kontrollen vil avhenge av hvor mange målere av samme type/modell som finnes 
og når disse ble installert.   

 
Teknisk  
 
Kan dere si noe om hvor mange % av vannmålerne dere kontrollerte som viste avvik ut over det 
som forskriften legger opp til?  
 
Siden det fram til nå ikke har vært krav under bruk for vannmålere har ikke Justervesenet noen 
kontrollordning for vannmålere.   
Justervesenet har en kalibreringstjeneste for vannmålere som påtar seg oppdrag etter bestilling fra 
kunder. Som regel blir kalibreringen bestilt fordi noen mistenker at det er noe feil med en måler og 
ønsker en uavhengig tredjepartsvurdering av vannmåleren. Derfor må vi anta at de målerne vi får inn 



til kalibrering i vårt laboratorium ikke er representativt utvalg av målerne som er i bruk i Norge. 
Derfor blir det feil å si hvor mange prosenten av hvor mange av disse som viser mer enn toleransene i 
ny forskrift – fordi utplukket av målere vi ser er “skjevt” i utgangspunktet.   
Men laboratoriet opplever at det (naturlig nok) ofte er noe galt med målerne vi mottar.   
 
Stilles det krav til spesielle AQL verdier og i tilfellet hvilke akseptgrenser?  
 
Regelverket stiller ikke krav til spesielle AQL-verdier (AQL = Acceptable Quality Level), som er tilfellet 
for elektrisitetsmålere, men forutsetter at internkontrollen er egnet til å sørge for at kraven i 
regelverket overholdes. Justervesenet anbefaler at man benytter LQ-verdier (LQ = Limiting Quality) 
fremfor AQL-verdier når det er snakk om egenkontroll, siden LQ er mer relevant for beskyttelse av 
forbrukeren (“consumers risk”).  I veilederen til forskriften er det gitt eksempler på kontrollplaner 
som Justervesenet på generelt grunnlag mener vil gi et akseptabelt kvalitetsnivå.   
 
Hva må vi tenke på når vi sender inn vannmålere til Justervesenet?   
 
At måleren som sendes til Justervesenet (eller andre laboratorier) i så stor grad som mulig beholder 
de egenskapene de hadde der de sto plassert. I praksis betyr det at de må sendes inn “våte” dvs at de 
fylles med vann og proppes før de sendes inn. Rekker måleren å tørke inn vil dette endre 
egenskapene. Samme vil det være hvis det ligger mye grums og liknede inni måleren. Prøv å få det 
med inn til laboratoriet, da dette også vil påvirke måleren.   
 
Etter test av 3 forskjellige rater når grensen skal være maks +-4%. Hvis det i to rater viser under +-
4% og i en rate over grensen, la oss si +-6%. Hvordan kan man da finne ut av hva som skal 
tilbakebetales/kreves inn fra abonnent?   
 
Ved en kalibrering prøver man å dekke størst mulig flowområde slik at man tar hensyn til at man ikke 
vet hvilke rater måleren vanligvis operer på.   
Skal man i ettertid rette opp feilfaktuering blir dette en vurdering man må gjøre, fordi man ikke vet 
hvilken rate målerne har blitt brukt på. Nærmeste man kommer er å gjøre en antakelse på hvilken 
rate man antar at måleren har blitt brukt mest på og korrigere etter verdiene der. Eller å bruke et 
gjennomsnitt av avvikene. Men i dette tilfellet kompliserer det at måleren er innenfor toleransene i 
et område - mens den er utenfor i et annet område. I dette tilfellet ville det nok være mest rett å 
prøve å finne ut hvilken rate den har gått mest på og se om det er i det området måleren hadde et 
avvik som var større enn toleransen.    
 
Har justervesenet noen erfaringer med hvor lenge en vannmåler varer?   
 
Vanskelig å svare på - fordi levetiden er så avhengig av vannkvaliteten. En måler ett sted kan stå ute i 
20 år og mer og vise rett, mens samme type måler ett annet sted kan bli feil over bare noen få år.   
Vannmålere med digitalt display, eller som trenger strøm for å kunne måle går på batterier. Her vil 
også levetiden til batteriet være avgjørende. Levetiden til batteriet er ofte markert på selve 
måleren.   
 
  
  
 


