INFORMATION FRÅN MIT TSKÅNE VAT TEN

Utformning av
vattenmätarplats

Som fastighetsägare betalar du bara för den mängd vatten
som du förbrukar. Det är därför det är så viktigt att din vattenmätare
fungerar som den ska och att den är korrekt placerad.
Vattenmätaren tillhandahållas och installeras av Mittskåne Vatten
och är vår egendom, men tänk på att det är du som fastighetsägare som
är ansvarig för att se till att mätaren inte skadas.
• Din vattenförbrukning fastställs genom kontinuerlig mätning av den mängd kallvatten som
passerar mätaren via den inkommande vattenledningen.
• Det får inte finnas några uttag av kommunalt
vatten före vattenmätaren - med undantag för
dig som har egen brunn. Då får du ha uttag av
vatten före vattenmätare, men bara om uttaget
avser bevattning eller liknande som inte nyttjar
den kommunala avloppsledningen.
• Du som fastighetsägare är skyldig att upplåta
plats för mätaren samt lämna Mittskåne Vatten
tillträde till fastigheten för kontroll och byte av
vattenmätare.
• Vattenmätarens placering ska vara godkänd av
Mittskåne Vatten som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen samt ensamrätt att sätta upp,
ta ned, kontrollera, justera och underhålla samt
till- och frånkoppla vattenmätaren.

• Vattenmätarplatsen ska vara försedd med
vattenmätarkonsol och utformad enligt bilden
på nästa sida.
• Det ska finnas fungerande avstängningsventiler
på båda sidor om vattenmätaren och VAinstallationen/rördragningen ska vara i bra skick.
• Du som fastighetsägare ska vårda vattenmätaren
väl och skydda den mot frost och åverkan samt
mot återströmning och annan skadlig påverkan.
• Vattenmätaren ska sitta lättåtkomligt för att ge
Mittskåne Vattens personal en god arbetsmiljö.

Detta är en sammanfattning av regelverket för vattenmätarplatser och vattenmätning enligt ABVA (Allmänna
bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen) och vattentjänstlagen
(SFS 2006:412)

Vattenmätarplatsen ska vara försedd med vattenmätarkonsol
och utformad enligt bilden.

Belysning

1900 mm

5001000 mm

Ev golvbrunn

800 mm

600 mm

Mätaren monteras i horisontell,
förankrad mätarkonsol och förses med
avstängningsventiler.

700-1000 mm

Box 53, 243 21 Höör. Tel: 0413-286 00
www.mittskanevatten.se

Mit tskåne Vat ten – rent vat ten för et t hälsosamt liv i Höör och Hörby.

