Overgang til fjernavleste vannmålere i Blakstad Hageby Boligsameie 2020
Alle seksjoner i Blakstad Hageby Boligsameie skal ha fjernavlest vannmåler i løpet av
2020. Dersom det ikke er installert en fjernavlest vannmåler innen utgangen av 2020,
vil Asker kommune fra januar 2021 sende ut et varsel, og deretter eventuelt et pålegg
om å få dette gjort.

Bestilling av fjernavlest vannmåler
Seksjonseier kontakter selv et godkjent rørleggerfirma for bestilling.
Rørlegger er ansvarlig for å bestille vannmåler fra Asker kommune.

Tilskudd til montering
Du må selv dekke utgiftene til montering av fjernavlest vannmåler og eventuelle andre
nødvendige ombygginger i din seksjon, men du kan få et tilskudd på 1 500 kroner.
Tilskuddsordningen gjelder kun i perioden 01.06.2019 til 31.12.2020. Beløpet trekkes
direkte fra på den første fakturaen for vann og avløp du mottar fra kommunen.

Kommunale krav om dokumentasjon etter montering
Når vannmåleren er installert, må du eller rørleggeren din sende inn dokumentasjon på
at vannmåleren er på plass. Dokumentasjonen må inneholde:
Gårds- og bruksnummer på eiendommen og seksjonsnummer
Nummer på vannmåleren
Hvor i huset vannmåleren er plassert
Bilde av den monterte vannmåleren
Dokumentasjonen sendes på e-post til: post@asker.kommune.no Trenger du hjelp til å
ta bilde og/eller sende inn dokumentasjon, spør rørleggeren din om hjelp.
De nye fjernavleste vannmålerne eies og skiftes av kommunen etter om lag 15 år. Du
vil få beskjed når det er tid for å skifte måleren.

Reduserte felleskostnader med vannmåler
Seksjonseier må sende mail til forretningsfører mab@progressum.no
med seksjonsnummer og dato fra når måleren ble satt i drift. Dette for å gi oversikt over fra
hvilken dato felleskostnadene skal reduseres til ny takst. Du vil få tilbakebetalt dersom
du har betalt inn for mye i perioden mellom installasjonen er gjort og første faktura fra
kommunen.
Fellesutgiftene er fra 01.01.2020:
For de uten vannmåler kr 2500,- inkludert vann og avløp (estimert forbruk).
For de med vannmåler kr 1507,- eks. vann og avløp.

