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Instruks for håndtering av målere  
Sist revidert: 20.05.2021 

Generelt 

Måler er et instrument benyttet til økonomisk oppgjør og må derfor behandles med omhu.  

Enhver person som håndterer og transporterer målere for Glitre Energi Nett skal få utdelt denne 
instruksen og bekrefte at denne er lest og forstått. Instruksen skal ligge i montørens målerkasse 
sammen med andre relevante dokumenter utlevert av Glitre Energi Nett. Målerlager er lokalisert i 
Glitre Energi Netts lokaler i Grønland 67 i Drammen, samt et utleveringslager i Jarenvegen 15 på 
Jaren.    
 

Oppbevaring og transport av målere 

 Ved transport og oppbevaring skal alle nye og brukte AMS målere oppbevares i 
originalemballasje eller i eurokasser beskyttet med innlegg utlevert av Glitre Energi 
Nett. 

 Målere skal transporteres i lukket bil og behandles med forsiktighet. 
 Oppstår det avvik er dette noe som kan bli fakturert. 
 I forbindelse måleroppsett/bytte/nedtak skal måleren behandles med forsiktighet.  

 

Bestilling av målere samt måleutstyr 

 Bestilling av målere og utstyr gjøres på e-post til 
maalerbestilling@glitreenergi.no med bestillingsskjema som vist under.  
Dette blir håndtert av David Ekdahl, 400 42 116. 
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Utlevering og Returnering av målere 

- Sone 1 = Drammen, Lier, (+ Nedre Eiker), Kongsberg, Hvittingfoss 

 Ut-/innlevering av målere/utstyr gjøres tirsdager i tidsrommet kl. 08.00-10.00 med 
mindre annet er avtalt. 

 Bestilling må være mottatt fredag kl. 15.00 for levering påfølgende tirsdag. 
 Alle brukte målere skal inn til lager før de kan settes opp igjen på nye anlegg.  
 Nedtatte målere skal returneres senest 2 uker etter nedtak.  
 Brukte målere som returneres skal leveres uten ledninger og målerbrett. 

 

Utlevering og Returnering av målere 

- Sone 2 = Lunner, Gran og Jevnaker 

 Det er ønskelig å utføre ut-/innlevering av målere/utstyr hver 3. uke. 
 Ut-/innlevering av målere/utstyr gjøres tirsdager i tidsrommet kl. 12.00-13.30 med 

mindre annet er avtalt. 
 Bestilling må være mottatt fredag kl. 15.00 for levering påfølgende tirsdag. 
 Alle brukte målere skal inn til lager før de kan settes opp igjen på nye anlegg.  
 Nedtatte målere returneres senest 3 uker etter nedtak.  
 Brukte målere som returneres skal leveres uten ledninger og målerbrett. 

 

Tilbakemeldingslapp – settes på deksel eller på siden 

• Målere som har falt i bakken eller av annen grunn har blitt påført en påkjenning som 
kan påvirke måleren SKAL merkes med utfylt tilbakemeldingslapp og returneres.  

• Dersom det mistenkes at måler er utsatt for overspenninger, torden, varmgang, fukt 
eller andre påkjenninger som kan ha påvirkning på måleren, inkl. defekte skruer osv., 
merkes den med tilbakemeldingslapp som fylles ut med saksnummer og kort 
beskrivelse. Beskrivelse legges også på sak i EnoroCX Ute.  

• Defekte målere (har feilmelding eller andre avvik) skal merkes med utfylt 
tilbakemeldingslapp og returneres. 

• Stengte målere må merkes med utfylt tilbakemeldingslapp. 
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Jeg bekrefter herved å ha lest og forstått Glitre Energi Netts «Instruks for målermontasje». 

 

Dato:                                   Signatur:         

 

Navn:              

 

Firma:                 
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