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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, VA-AVDELNINGEN INFORMERAR 

Vattenmätare 
För fastighet med anslutning till den allmänna VA-anläggningen ska det finnas en 
(ibland flera) vattenmätare för att mäta vattenförbrukningen. Den uppmätta vattenmängden 
blir underlag för vad du som fastighetsägare ska betala. Den finns dock en hel del att tänka 
på när det gäller vattenmätare. 
 
Det är kommunen (huvudmannen) som tillhandahåller vattenmätaren. Ta kontakt med 
kommunens VA-avdelning telefon 0583 – 820 44 före installation, för att få tillgång till en 
vattenmätare och för att få mätarplatsen godkänd! Mätaren sätts upp och plomberas av 
kommunens VA-tekniker och byts ut minst vart tionde år. Villor och radhus har mätare för 
det egna huset och flerfamiljshus har en gemensam mätare för alla lägenheter. 
Fastighetsägaren är skyldig att lämna tillträde till fastigheten för kontroll eller byte av 
vattenmätaren. 
 
Vattenmätaren är huvudmannens egendom. Endast huvudmannen får sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt koppla till eller från mätaren.  
 
Fastighetsägaren äger och ansvarar för mätarkonsolen med kopplingar och 
avstängningsventiler som ansluter före och efter mätaren. Avstängningsventilerna 
behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga av vid behov. 
Är fastighetsägarens anslutningar före och efter vattenmätaren bristfällig och skadas 
när huvudmannen kopplar till eller från mätaren, så är det fastighetsägarens ansvar 
och skyldighet att reparera och bekosta skadan. Fastighetsägaren ansvarar även för 
att vattenmätaren inte skadas utan att den bland annat skyddas mot både värme och 
kyla. 
 
Så här ska mätaren placeras 
 
Mätaren monteras horisontellt i fast förankrad  
mätarkonsol och förses med avstängningsventiler 
på båda sidor. 
 
- Belyst, lätt tillgänglig och omedelbart innanför ytterväggen.  
- Skyddad från frost, onormal uppvärmning och åverkan. 
- På vägg och över golv som tål spill och läckage. 
- Det är lämpligt att det finns ett golvavlopp. 
- Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika 
   fukt och mögelskador. 
- Ett utrymme på 600 mm framför och 700 mm ovanför 
   vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål. 
- Om vattenmätaren behöver tas ned på grund av frostrisk 
   eller annan orsak måste fastighetsägaren anmäla detta 
   till huvudmannen (0583-820 44) som mot ersättning tar 
   ned och senare sätter upp mätaren. 
 
Observera att bestämmelserna även gäller äldre installationer. 
 



 

 

 
 

 
 
 

 


