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Information om vattenmätare 

Vattenmätare 

• Mätaren är kommunens egendom. 

• Fastighetsägare ska kostnadsfritt upplåta plats för vattenmätaren och bekosta 

erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med 

installation i övrigt. 

• Kommunen ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, 

underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren. 

• Mätarens plats ska vara godkänd av kommunen. 

• Mätarens plats ska anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan 

och yttre påverkan. Om mätare måste bytas p.g.a. att ovanstående inte följts 

debiteras fastighetsägaren för ny mätare och arbetskostnad för bytet. 

• Golv under mätaren bör tåla spill och läckage av vatten. 

• För utrymme med vanlig hushållsmätare (mätarstorlek mindre än eller lika 

med 50 mm) bör golvbrunn anordnas. 

• Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt och mögelskador. 

• Ev. reduceringsventil monteras efter vattenmätaren. 

Avläsning 

Avläsning av mätare ska göras en gång per år. Avläsningen lämnar du enligt de 

anvisningar som står på självavläsningskortet du får i oktober. 

Viktigt med avläsning 

Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning, eftersom din avgift är beroende av 

vilken mätarställning du angett. Har du betalat för mycket sen förra avläsningen så får 

du pengar tillbaka. Har du betalat för lite ska du betala in mellanskillnaden. Den 

preliminära förbrukningen beräknas när din avläsning registreras. 

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då 

kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar 

eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar. 

 

  



 
 

 
 

  

 

Installation av vattenmätare 

• Mätarens plats ska utföras enligt P100 maj 2009, revidering av VAV:s 

publikation VAV P34 nov 1996 (se bilder nedan). 

• Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med 

avstängningsventiler. 

• Mätarkonsol och avstängningsventiler kan köpas hos rör- och VVS-butiker. 
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