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Teknisk sektor

Bestilling av vannmålere på nett fra Lillestrøm kommune
01.01.2020

Lillestrøm kommune har opprettet en bestillingsløsning for rørleggere slik at de enkelt kan bestillevannmålere på
nett for installering hos sine oppdragsgivere. Brukerveiledningen skal fungere som et hjelpemiddel og tar deg
trinnvis gjennom bestillingen.
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1 Hvordan bestille vannmåler?
For å kunne bestille vannmåler må du først opprette en brukerkonto til bestillingsløsningen. Vi benytter ID-Porten
for identifisering. Det vil si at du må ha MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass, Buypass på mobil eller Commfides
tilgjengelig når du bestiller bruker.

I bestillingsprosessen sjekkes det om firmaet har sentral godkjenning. Dersom dere ikke har det må dere kontakte
kommunen som tildeler bruker manuelt. For å tildele bruker manuelt trenger vi:
•
•
•
•

Organisasjonsnummer
Kopi av mester- eller svennebrev
Legitimasjon
Den som bestiller bruker må være registrert som innehaver eller ha signaturrett (evt. fullmakt)

Når brukeren først er opprettet går resten av prosessen mot kommunens bestillingsløsning. Kvitteringer, hente- og
ferdigmeldinger med mer går via SMS og epost.

På kommunens hjemmeside - https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/vannmaler/bestilling-avvannmaler-for-rorleggere/ - finner du link til bestillingsskjemaet, bestillingsløsningen og litt annen informasjon.

Vannmålerne hentes i 1. etasje på Rådhuset.
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1.1 Hvordan får jeg en brukerkonto?
Gå til https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/vannmaler/bestilling-av-vannmaler-forrorleggere/ velg «Opprette bruker»

Deretter velg mellom:

Rørlegger uten sentral godkjenning må kontaktes oss på 66 93 80 00 eller
Servicesenter@lillestrom.kommune.no
Rørlegger med sentral godkjenning kan logges inn med ID-porten for å opprette bruker ved å velge «Bestill

bruker»
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Fyll inn stilling og organisasjonsnummeret, epostadresse og telefon fylles ut automatisk.

Skjemaet består av en side og vi anbefaler å gjøre det ferdig med en gang.

Kontroller opplysningene før du sender inn -

Dermed har du bestilt bruker til bestillingsløsningen og er klar til å bestille vannmålere til dine oppdrag.
Du får opplysningene om brukeren din tilsendt på epost og SMS med brukernavn og passord. Passordet kan du bytte
i bestillingsløsningen.
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2 Bestilling av vannmåler
På denne siden - https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/vannmaler/bestilling-av-vannmaler-forrorleggere/ - kan du logge på og starte bestilling av vannmåler.
Hvis du har glemt passordet kan du også få nytt på denne siden.

Logg inn med brukernavn (organisasjonsnummer) og passord du fikk ved oppretting av bruker. Passordet kan du
endre etter du har logget på.

2.1 Kartløsningens utseende og funksjoner
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Skrur av og på verktøylinja.
Kontaktinformasjon hvis du oppdager feil eller har spørsmål.

Her kan du lagre bokmerker for det kartutsnittet du viser i øyeblikket slik at du lettere
finner tilbake til samme område senere (fungerer ikke i alle nettlesere). Bokmerker for
Strømmen, Lillestrøm, Skedsmokorset og Leirsund er forhåndsdefinert.
Skrur på tegnforklaringen - vannmåleroppdragene dine vises som bestilt, utlevert og
installert.

Funksjon for å skrive ut kart i A4 utskriftsformat, med eller uten tegnforklaring.

Viser alle dine registrerte oppdrag. Mulighet for å sortere på status; bestilt, utlevert eller
installert.
Starter en prosess for bestilling av vannmåler til bolig- eller næringsbygg. Du blir trinnvis
ledet gjennom bestillingen og må oppgi diverse informasjon underveis.

Starter tilsvarende prosess som for bolig-/næringsbygg men gjelder kun for brakkerigger.
Årsaken til dette er at brakkerigger som regel ligger på «annen manns grunn». Det vil si at
det sjelden er eier/hjemmelshaver som verken bestiller vannmåleren eller skal betale for
forbruket. Vi trenger derfor litt annen informasjon.
Benyttes for å avbryte en bestilling før vannmåleren er hentet.
Følg veiledningen og avbestill vannmåleren ved å klikke på den.

Benyttes for å ferdigmelde en vannmåler etter installasjon.
Det er kun vannmålere med status «Utlevert» som kan ferdigmeldes.
Ferdigmelding kan også gjøres med telefon ved å svare på SMS.
Åpner denne brukerveiledningen.
Hvis det blir gjort endringer i bestillingsløsningen vil du finne den oppdaterte
brukerveiledningen her.
Du kan endre opplysninger om firmaet; kontaktpersoner, mobilnummer med mer.
Organisasjonsnummer kan ikke endres.

Vi anbefaler å endre passordet du får tilsendt ved første gangs pålogging.

Her kan du sende epost til kommunen vedrørende problemer eller spørsmål som måtte
dukke opp.
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Nederst i kartvinduet er det noen flere funksjoner:
Viser tilgjengelige kartlag. Foreløpig er det bare flyfoto som er
lagt inn som tillegg til oppstartskartet.
Viser dine firmaopplysninger. Det vil under f.eks. bestilling
dukke opp et tilsvarende ikon for å vise at du har en aktiv
prosess.
Viser søkeresultatet hvis du har benyttet funksjonen «Mine
oppdrag».
Hvis du står på «Mine oppdrag» som du ser nederst, får du opp
en nedtrekks meny oppe til høyre.
Hvis du trykker på den, får du opp flere valgmuligheter. Her kan
du for eksempel åpne til tabellvisning, eksportere til Excel, m.m.
I tabellvisninga kan du sortere på alle data i en bestilling
(adresse, eier, telefonnummer m.m.).
Merk deg at du kan skrolle deg nedover til flere muligheter i
menyen.
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2.2 Bestille vannmåler til bolig og næringsbygg
Etter at kunden har tatt kontakt og eventuell befaring er gjennomført kan dere bestille vannmåler for installasjon.
Start løsningen fra https://www.lillestrom.kommune.no/vann-og-avlop/vannmaler/bestilling-av-vannmaler-forrorleggere/ ved å trykke på «Start bestilling av vannmåler»

På venstre side av kartbildet vil det komme dialogbokser
hvor det må fylles inn informasjon eller velge neste steg.
Viktig å lese veiledningsteksten de første gangene man
bestiller vannmåler
I første trinn velger du om du vil søke på adresse eller
gårds- og bruksnummer.
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Figuren viser adressesøk.

Skriv hele adressen eller velg fra listen (krever minimum
de tre første bokstavene i gatenavnet).
Velg eier til eiendommen fra listen.

Fyll inn kontaktperson hvis måleren bestilles av andre enn
eier.
F.eks vaktmester eller styreleder i borettslag/sameie.

Du skal plassere vannmåleren i kartet ved å trykke på
bygningen måleren skal monteres i.
Det er viktig at vannmåleren registreres i riktig bygning
slik at avlesningskort og gebyr kommer til riktig mottaker
senere.

Dersom du får denne meldingen etter å ha plassert
måleren har du trolig valgt feil bygning eller den skal
skiftes ut.
Normalt er det kommunen som skifter gamle målere. Det
er derfor grunn til å dobbeltsjekke at man har valgt riktig
bygning. Ta eventuelt kontakt med kommunen.
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Informasjon om eiendommen, eier og eventuelt
kontaktperson.

Her kan man endre kontaktinformasjon for på den måten
å bestemme hvilken rørlegger som skal utføre oppdraget.

Epost og telefonnummer til kunden og eventuelt navn på
kontaktperson.

NB! Bilde fortsetter på neste side!
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I noen tilfeller er det bare et vanninntak i f.eks. rekkehus
og tomannsboliger som ligger på flere eiendommer
(eiendomsgrensene går i skilleveggen mellom
bygningene).
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I noen tilfeller er det ønskelig med flere parallelle målere
istedenfor en stor.
Velg dimensjon på vannmåleren.
Kort liste over rom – velg det som passer best.
Når du velger «Fortsett» vil du få et sammendrag av
bestillingen.
Ved å bekrefte denne får du tilsendt epost og SMS med
bestillingsnummer og QR-kode som benyttes ved
utlevering av vannmåler på rådhuset.
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2.3 Bestille vannmåler til brakke
Denne er noe forskjellig fra bestilling til bolig og næringsbygg. Årsaken er at det sjelden er eier av eiendommen
brakkeriggen står på som skal ha gebyret for vann og avløp.
Her beskrives det som avviker fra bestilling til bolig eller næringsbygg.

Første steg ved bestilling av vannmåler til brakkerigg.

Fyll inn organisasjonsnummeret til den som skal ha
faktura for vann og avløp

Klikk så nøyaktig som mulig innenfor eiendomsgrensene
der brakkeriggen skal stå.
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2.4 Avbestille vannmåler
Etter avbestilling er startet må du klikke på måleren du vil avbestille. Du kan zoome og flytte
deg rundt i kartet på vanlig måte for å finne riktig vannmåler.

Det blir forklart en alternativ måte å orientere seg på lenger ned.

Dersom det er flere målere innenfor søkeradiusen når du
klikker i kartet vil det komme en liste over vannmålere.

Velg riktig vannmåler fra listen.

En alternativ måte å avbestille vannmåler er å velge den fra «Mine oppdrag».
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1.
2.
3.
4.

Velg «Mine oppdrag» og finn riktig bestilling i listen
Klikk på oppdraget for å zoome til vannmåleren
Velg «Avbestill vannmåler»
Trykk på den i kartet

2.5 Ferdigmelde installerte målere
Etter at vannmåleren er montert skal det sendes ferdigmelding til kommunen. Dette kan gjøres ved å svare på SMS
du fikk ved utlevering eller via kartløsningen.

Gebyrene for målt forbruk gjelder fra den datoen ferdigmeldingen er innsendt. Derfor er det viktig at
ferdigmeldingen sendes så raskt som mulig etter installasjonen er gjort.

For å ferdigmelde i kartløsningen kan du finne
vannmåleren med samme fremgangsmåter som beskrevet
for avbestilling.
I tillegg under punkt 1 sortere på «Utlevert».
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Link sendes ut med SMS når du henter vannmåleren.
Dersom du benytter smarttelefon kan du bruke den til å
ferdigmelde.

Kontroller at det er riktig vannmåler du vil ferdigmelde.

Du må bekrefte at vannmåleren er installert i konsoll og
etter normen.

Kvittering for ferdigmelding.
Kunden vil i tillegg få tilsendt sluttdokumentasjon med
opplysninger som rørlegger, dato installert,
vannmålernummer med mer.

2.6 Bestilt feil – hva gjør jeg?
Hvis du oppdager at vannmåleren er bestilt til feil eiendom, feil dimensjon eller lignende må du avbestille den og
bestille en ny.

Det er ikke mulig å avbestille utleverte målere. Ta i så fall kontakt med kommunen.
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