
Information om vattenmätare 
 
Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerar anvisningar för bl.a. montering av 

vattenmätare. Följande informationsskrift är framtagen utifrån Svenskt Vattens publikation 

P100, Kallvattenmätare, anvisningar med kommentarer. 

 

Installation 

För mätare med qn fr.o.m. 2,5 t.o.m. 10 m3/h bör korrosionsskyddande mätarkonsoler 

användas. Dessa konsoler medför praktiska fördelar vid mätarmontering och ofta lägre 

installationskostnader än andra uppfästningsanordningar. 

Mätarkonsol skall vara fast förankrad, försedd med skjutbar hylsa och plomberbar för att 

förhindra otillåten nedmontering av mätaren. För att uppfylla de fordringar på material i 

tappvatteninstallationer som anges i Boverkets byggregler bör avstängningsventilerna vara 

avzinkningshärdiga.

Mätning av vattenförbrukning 

I Degerfors kommun fastställs vattenförbrukningen genom mätning. Huvudmannen 

tillhandahåller och installerar vattenmätaren, vilken förblir huvudmannens egendom. 

Fastighetsägaren äger och ansvarar för ventiler före och efter vattenmätaren. 

Fastighetsägaren är enligt Vattentjänstlagen skyldig att kostnadsfritt upplåta plats för 

vattenmätare. Huvudmannen har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, 

justera,underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Fastighetsägaren är skyldig att lämna 

huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till fastigheten för att kunna utföra ovan nämnda 

åtgärder samt för att utföra avläsning. 

Huvudmannen bestämmer antal mätare och vilka typer av mätare som skall användas. 

Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och  

sammankoppling med installationen i övrigt. 

Fastighetsägaren skall enligt Vattentjänstlagen sköta och vårda anläggningen väl så att den 

bibehåller de egenskaper den hade som ny, t.ex. skall avstängningsventiler kring mätaren 

hållas i funktionsdugligt skick. 

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan 

 

Placering av vattenmätare 

Mätarens placering skall vara godkänd av huvudmannen och huvudmannens yttrande 

angående mätarplatsen skall inhämtas, vilket kan ske i samband med byggsamråd eller 

genomdirekt kontakt med Serviceförvaltningen, 0586 – 48 441 alt 0586 – 48 183 

Följande bör eftersträvas vid val av mätarplats: 

 

 Utrymmet skall anordnas så att mätare skyddas mot frysning, olämplig 

 uppvärmning eller yttre åverkan. Skall även anordnas så att mätaren inte 

 tynger och därigenom skadar vattenledningen. 

 Utrymmet inom byggnad bör vara belyst. 

 Golv och närbeläget väggparti bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten. 

 För utrymmen för vanlig hushållsmätare (mätarstorlek > 50 mm) är det 

 önskvärt att golvavlopp finns. För utrymmen för större mätare, d.v.s. DN50 

 och större (mätarstorlek 750 mm) skall golvavlopp finnas, eftersom den 

 vattenvolym som strömmar ut vid mätarbyte inte kan samlas upp i hinkar. 

 Utrymmet måste vara ventilerat för att undvika kondens och mögel. 



 

 

 

 

 

Anvisningar vattenmätarplats 
enligt ABVA 

ABVA - Allmänna bestämmelser för 

vattentjänster i Degerfors kommun 

 

 

Godkänd vattenmätarplats: Utrymme kring 

vattenmätaren, golvbrunn, belysning och 

vattenmätare med ventiler och konsoler. 

 

Vattenmätare tillhör VA-verksamheten. 

Det är endast VA-verksamhetens personal 

som har rätt att sätta upp, ta ner, 

kontrollera, underhålla vattenmätaren samt 

hantera servisventiler i gatan.  

Övriga anordningar i anslutning till 

mätarplatsen är fastighetsägarens egendom 

och ansvar. 

 

VIKTIGT!! 

Att tänka på innan bokad tid 
 

Mätaren ska vara monterad i horisontellt,  

fast förankrad Mätarkonsol och förses med 

avstängningsventiler före och efter mätaren,  

innan bytet kan ske. Konsol av typen teleskop med  

mätintervall 190 mm – 220 mm anpassad efter mätaren. 

Vid saknad av konsol eller ventiler  

kontakta rörmokare för uppsättning  

och kontakta oss för byte av tid. 

 

Fastighetsägaren ska enl. ABVA punkt 6 bekosta 

erforderliga anordningar för uppsättning av mätare,  

Och sammankoppling med installationen i övrigt. 

 

Det åligger fastighetsägaren att sköta och underhålla 

va-installationen väl. Detta innebär att installationen 

ska underhållas så att den i huvudsak bibehåller de 

egenskaper den hade som ny, t ex ska avstängnings-

ventiler kring mätaren hållas i funktionsdugligt skick. 

 

 

Frågor om vattenmätare 

VA Montör              

Tele 0586 - 481 83 

 

Övriga frågor 

Serviceförvaltningen   

Tele 0586 – 484 41  

Fax  0586 – 483 94 

E-post: driftenheten@degerfors.se 

Exempel på Vattenmätarkonsol med ventiler  

för mätare 190-220mm 

mailto:driftenheten@degerfors.se

