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Regler för utformning av vattenmätarplats 
 
 

 Figur 1a: Mätarplatsens utformning    
 (Horisontell mätarplacering)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Utformning av vattenmätarinstallation 
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Utdrag ur Bilaga Information till fastighetsägare om Marks Kommuns allmänna     
 vatten- och avloppstjänster (ABVA) 

Vattenmätare  

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte 
huvudmannen bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar 
vattenmätare och är dess ägare. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att 
upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne 
vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren.  

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt 
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska 
fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har 
avsättning för mätare utförts innan placeringen godkänts av huvudmannen, är 
fastighetsägaren, om huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta 
flyttningen av avsättningen så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.  

Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt undersökningen och 
mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.  

Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare.  

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen.  

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av 
frågan hos Mark- och miljödomstolen.  

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan 
samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte 
sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att 
åtgärda eller byta mätaren.  

Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk 
eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och 
åter sätter upp mätaren.  

Utdrag ur Allmänna bestämmelser för användandet av Marks kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 
 
Vatten får inte uttas från det allmänna vattenledningsnätet innan vattenmätare och 
godkänt återströmningsskydd installerats eller särskilt medgivande lämnats av 
huvudmannen. 
 
Fastighetsägaren som brukar den allmänna dricksvattenanläggningen ska förse 
inkommande dricksvattenledning med återströmningsskydd. Det åligger fastighetsägaren 
att tillse att återströmningsskyddet är av rätt funktionstyp enligt standardföreskriften SS-
EN1717 samt att bekosta och svara för att tillhörande inventering av 
återströmningsskydd genomförs i enlighet med standaren. 
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Förtydligande gällande installation av vattenmätare. 
 

• Vattenmätaren är Marks kommuns egendom. 
• Mätarplatsen ska vara godkänd av kommunen. Ring abonnenthandläggaren för att 

rådgöra och boka tid för platsbesök om så önskas. 
• Inga andra inkopplingar till vattenservisen får ske före vattenmätare. 
• Ny vattenmätare kan även monteras vertikalt, med rådgör först med kommunen. 
• Vattenmätare får inte placeras i krypgrunder. 
• Fastighetsägare får inte ta ner vattenmätaren själv, detta görs av kommunen. 
• VVS företag tillåts ibland att ta ner vattenmätaren, men måste ringa in till 

kundtjänst (0320-21 70 00) och meddela datum och mätarställning. 
• När vattenmätaren är uppsatt så ska den vara plomberad av kommunen. 
• På en nybyggd eller vid ändring av mätarplatsen ska enligt SS-EN 1717 ett 

återströmningsskydd typ EA (kontrollerbar backventil) installeras efter 
vattenmätaren. 

• Om vattenmätaren monteras i vattenmätarbrunn, rådgör först med kommunen. 
• Vid uppsättning av vattenmätare ska ”Anmälan om installation av vattenmätare” 

skickas in till abonnenthandläggaren på Marks Kommun. 


