Vaxholm 2018-07-16

Vattenmätare
Vattenmätaren mäter din förbrukning och säkerställer att du bara betalar för vattnet som du
använt.
Roslagsvatten tillhandahåller och äger vattenmätaren samt ansvarar för montering, flytt och byte av
vattenmätaren.
Du som fastighetsägare ansvarar för den årliga avläsningen.
Du som fastighetsägare ansvarar också för att vattenmätaren inte skadas och är lättåtkomlig för avläsning,
kontroll och byte. Vattenmätaren behöver skyddas mot både värme och kyla. Vattenmätare som placeras i
ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder, vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera
merkostnad för både dig som fastighetsägare och Roslagsvatten.
Vattenmätaren monteras på en vattenmätarkonsol som fastighetsägaren ansvarar för att montera på en
plats som är godkänd av Roslagsvatten.
Placering av vattenmätare
Vattenmätaren placeras i ett frostfritt utrymme.
Mätarplatsen bör vara upplyst.
Väggparti och golvet intill måste tåla läckage av vatten.
Avstängningskulventiler monteras på varje sida om mätaren.
Vattenmätaren monteras i en vattenmätarkonsol och ska vara anpassad för Roslagsvattens
vattenmätare för villa som mäter 220 mm.
Mätarkonsolen ska vara anpassad efter storleken på vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller
övergångskopplingar.
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Parallellkopplade vattenmätare
Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 (20 mm) bör du i första hand ha fler parallellkopplade mindre
mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att
det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i
en vattenmätarkonsol.
Exempel på mätarplats för parallellkopplade mätare med rekommenderade mått. Måtten i skissen anges i
millimeter.
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Källla: Svenskt vatten P100, maj 2009.

Vattenmätarskåp
Om du vid nybyggnation skall installera vattenmätaren i ett fast väggskåp så finns det vissa krav du måste
förhålla dig till både när det gäller skåpet och dess placering.
Läs mer om vattenmätarskåp här [1]

Vattenmätarbrunn
Kontakta Roslagsvatten när du har frågor kring vattenmätarbrunnar.
 Hämta webbsidan som PDF (för utskrift) [2]

Med reservation för förändringar
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https://roslagsvatten.se/vaxholm/vattenmatare/2971

Länkar
[1] http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/distribution/vattenmatarskap-broschyr.pdf
[2] https://roslagsvatten.se/printpdf/2971
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