
Dato forrige registrering:
SKOGVEIEN 18, {Ukjent}, Eiendom 
62/256/0/0

Tine Sa
Fakturamottak
Postboks 4242 Sluppen
7436 Trondheim

ID som står på måleren: 1105228000

Vannmåleravlesning.
www.leseav.no

Målselv Kommune
Mellombygdveien 216, 9321 Moen

31. desember 2012
Stand forrige registrering: 682233

Målerens plassering:

Målselv Kommune trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og 
avløpsgebyr. Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer standen senest innen 
svarfristen. Kontrollér at den ID som er oppgitt under står på selve måleren. Stemmer det ikke: 
Ta kontakt på telefon 46502138. Når du leser av standen, ikke ta med røde tall, eller tall bak 
komma.

UM7NJJKode for registrering:

Dersom du ikke ønsker å rapportere målerstanden din på web, kan du levere denne 
svarslippen på Servicetorget innen fristen.

Ønsker å motta SMS på dette mobilnummeret neste gang. (oppgi mobilnr)

,
UM7NJJ vmpid 446 avtale 6692 Signatur

Fyll inn standen her. Ta ikke med røde tall, eller tall bak komma.

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere 
tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann 
på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til en vane å kontrollere at det ikke 
lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vann-
måleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!

Siste innsendte registrering blir den gyldige.
Dersom du ønsker å motta varsel på SMS neste gang, registrer 
mobilnummeret ditt samtidig som du rapporterer målerstanden. 

Skriv inn målerstand. (Tall bak komma skal ikke tas med)
UM7NJJ

Målerstand:
Kode:

Les av målerstanden elektronisk via Internett - www.leseav.no.

Svarslipp for vannmåleravlesning -  frist 30. november 2013

Vannmåleravlesning -  svarfrist 30. november 2013

Klipp av svarslippen


