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Dags för byte av 
vattenmätare



Dags för byte av din 
vattenmätare
Det är dags att byta vattenmätare i din fastighet. Anledningen till 
bytet är att säkerställa att mätaren fungerar som den ska och att ni 
som kund blir debiterad för rätt förbrukning. Vi byter ut vattenmä-
taren ungefär vart tionde år, enligt gällande föreskrifter. 

Den nya mätaren som sätts in är en Ultraljudsmätare, som bland annat är 
förberedd för fjärravläsning av vattenförbrukningen. Den har dessutom inbyggd 
läckagevarning. Detta är bra för dig som kund, eftersom eventuell läcka eller 
rinnande toalettstol kan upptäckas i ett tidigt skede. 

Fastighetsägarens ansvar
Vattenmätaren ägs av Olofströms Kraft AB. Som fastighetsägare ansvarar du 
för att vattenmätaren inte utsätts för åverkan eller frost, samt att mätarplatsen 
uppfyller kraven på säkerhet och tillgänglighet. 

Om ni som fastighetsägare inte är på plats vid inbokad tid eller inte har 
åtgärdat mätarplatsen vid det aktuella tillfället i enlighet med denna folder 
kommer ni att debiteras för förgävesbesök, enligt gällande va-taxa. Utsatt tid 
ombokas endast om det finns en inplanerad åtgärd. 

Det är för din egen skull
Vattenmätarbytet och uppmaningen att se över platsen runt mätaren, är till för 
din egen skull. Dels för att vi ska kunna garantera en rättvisande debitering, 
dels för att vi ska kunna genomföra mätarbytet på ett säkert sätt utan att 
riskera vattenskador i fastigheten.

Vattenskador kan kosta dig mycket tid och pengar. Åtgärda ev. brister innan det 
är försent och skadan redan är ett faktum! Se nödvändiga åtgärder som en 
investering som ökar säkerheten.
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Innan mätarbytet
Innan vi kommer och utför vattenmätarbytet bör du kontrollera din 
mätarplats på dessa tre punkter: 

Vattenmätarkonsol 
Vattenmätaren ska sitta monterad i en vattenmätarkonsol. Konsolen gör att 
installationen blir stabil och att det inte blir någon påverkan på vattenrören och 
att risken för läckage därigenom minimeras vid mätarbyten. Konsolen ska vara 
fast förankrad. Den kan monteras vertikalt på ledningen om det krävs. 

Avstängningsventiler 
Avstängningsventiler ska finnas både före och efter mätaren. Det är viktigt 
att kontrollera att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Dessa måste ju även 
fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid 
en eventuell vattenläcka i huset. Dessutom gör det vårt arbete med att byta din 
vattenmätare smidigare och utan risk att blöta ner i huset. Flertalet försäkrings-
bolag kräver att det finns godkända och fungerande avstängningsventiler.  

Gör så här för att kontrollera avstängningsventiler:
• Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och inkommande vattenled-

ning) och öppna en kran. Om ”kugghjulet” i mätaren inte snurrar och inget
vatten rinner fungerar ventilen.

• Kontrollera även ventilen efter mätaren på samma sätt som är beskrivet
ovan.

Mätarplatsen 
Det ska vara lätt att komma åt vattenmätaren. Inbyggda eller blockerade 
mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbytet. 

Godkänd upphängning 
(vattenmätarkonsol)
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Ej godkänd mätarplats
Bilden visar ett exempel på en mätarplats som inte är godkänd. 

• Vattenmätarkonsol (upphängningskonsol) saknas.
• Avstängningsventilerna är av äldre modell.

Dessa bör bytas på grund av att de inte stänger helt.

Bilden visar ett 
exempel på en 
mätarplats som är 
godkänd. 

• Vattenmätarkonsol
finns.

• Avstängningsventi-
ler finns, både före
och efter vattenmä-
taren.

Godkänd mätarplats

Ej godkänd upphängning, 
vattenmätarkonsol saknas

Avstängningsventil 
före mätare bör bytas

Avstängningsventil 
efter mätare bör bytas
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Ej godkänd mätarplats under 
varmvattenberedare
Bilden visar ett exempel på en mätarplats under varmvattenberedare 
som inte är godkänd. 

• Vattenmätarkonsol saknas.
• Avstängningsventil före mätaren är av äldre modell.

Den bör bytas på grund av att den inte stänger helt.
• Avstängningsventil efter mätaren saknas.

Avstängningsventil 
före mätare bör bytas Avstängningsventil 

efter mätare saknas

Godkänd mätarplats under varmvatten-
beredare
Bilden visar ett  
exempel på en 
mätarplats under 
varmvattenberedare 
som är godkänd. 

• Ordentligt fastsatt
vattenmätare i
konsol.

• Avstängningsventiler
finns, både före och
efter vattenmätare.

Vattenmätar-
konsol saknas
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Ej godkänd ventil!
Har du en LK580 ventil/konsol? 
LK580 ventil/konsol är en äldre modell av ventil/konsol, som finns i anslutning 
till vissa vattenmätare. Denna typ av ventil/konsol har visat sig ha farliga brister 
i konstruktionen, som kan orsaka omfattande vattenskador vid stängning av 
ventilerna. 

Kontrollera att din avstängningsventil inte är av typen LK580 ventil/konsol. Om 
du har en ventil/konsol av den typen, ber vi dig kontakta en VVS-firma för byte 
till en annan modell. Detta ska göras innan vi gör vattenmätarbytet hos dig. 

LK580 står tydligt 
på ventilen
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• Varför ska jag göra ordning platsen där min vattenmätare
sitter? Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska mätarplatsen
vara godkänd av VA-huvudmannen (Olofströms Kraft AB). Kraven på
mätarplatsen grundar sig på att mätarbyte ska kunna genomföras utan risk
för skador på fastigheten eller dess vatteninstallation och följer den
standard som Svenskt Vatten tagit fram.

• Vad kostar det? Vem ska betala?
Vattenmätaren ägs av Olofströms Kraft AB. Som fastighetsägare ansvarar
du för att mätarplatsen uppfyller ställda krav. Ev. åtgärder som krävs,
bekostas av fastighetsägaren.

• Berör detta mig?
Om det finns brister (avsaknad av fungerande ventil/-er, konsol) är det fast-
ighetsägarens ansvar att åtgärda bristerna på sin bekostnad.

• Vad ska jag göra?
Kontakta SBVT om du är osäker på vad som behöver åtgärdas.
Kontakta en VVS-montör för kostnadsförslag/beställning av arbete som ev.
erfordras.

Frågor om mätarbytet

Åtgärdad mätarplats
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Tid för mätarbytet
Inom kort kommer du att få en tid för byte av vattenmätaren. 

Vänligen, se över att de saker som nämnts är kontrollerade och eventuellt 
åtgärdade till det datumet.

Om du inte har möjlighet att åtgärda eventuella brister innan tiden för mätar- 
bytet (eller har andra frågor), kontakta SBVT:s mätartekniker Johan Burén på 
telefon 010-211 97 43, vardagar kl. 07.30-15.30, så bokar han in en ny tid.

Har du redan en godkänd mätarplats? Kontakta oss så bokar vi en tid för 
mätarbyte som passar dig. 

Kontakta oss
Har du frågor eller vill boka/boka om tiden för mätarbytet, kontakta SBVT:s 
mätartekniker på telefon 010-211 97 43, vardagar kl. 07.30–15.30. 

Har du andra frågor om kommunalt VA kan du kontakta SBVT:s kundtjänst 
på telefon 010-211 97 80.

På uppdrag av Olofströms Kraft AB sköter 
SBVT AB (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) 

driften av kommunens VA-anläggning.




