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Råd och anvisningar om 
vattenmätarinstallation 
 
Vattenmätning 
Vattenförbrukningen hos fastighets- 
ägaren fastställs genom mätning, om inte 
Ystads kommun bestämmer annat. 
 
Ystads kommun tillhandahåller och 
installerar vattenmätaren och äger denna. 
Fastighetsägaren bekostar erforderliga 
anordningar för uppsättning av mätare 
och sammankoppling med fastighets-
installationen i övrigt. 
 
Ystads kommun sköter byte och service av 
vattenmätaren. Villamätare byts efter nio 
år medan större mätare byts oftare. 
Självavläsning av mätarna görs av kunden 
mellan mätarbytena. För att vår personal 
ska kunna komma åt vattenmätaren vid 
byte måste fastighetsägaren lämna fritt 
tillträde till den. 
 
Installation och placering 
Inför installationen införskaffar fastighets-
ägaren en korrosionsskyddad vatten-
mätarkonsol med avzinkningshärdiga 
ventiler. Vattenmätarkonsolen ska vara 
fast förankrad och förutsätts vara försedd 
med skjutbar hylsa samt bör vara plomber-
bar för att hindra otillåten nedmontering av 
mätaren. 
 
Mätaren ska vara lätt åtkomlig för 
avläsning, kontroll och byte, därför får 
mätaren inte byggas in etc. På så sätt 
undviker man också dolt läckage. 
 
Avstängningsventiler med kopplingar före 
och efter vattenmätaren är fastighets-
ägarens egendom. Det är viktigt att 
ventilerna fungerar. 
Kontrollera dem regelbundet så att de går 
att stänga vid behov.  
 
 
 

 
 
Om mätaren är placerad i en särskild 
mätarbrunn ska brunnen vara väl rengjord 
och tömd på vatten. Mätarbrunn ska vara 
vattentät. 
 

 
 
Fig. 1. För att komma åt vattenmätaren för 
avläsning eller service måste det finnas ett 
fritt utrymme runt mätaren enligt denna 
figur. Alla mått i mm. 

 
Skydda mätaren mot skador, värme 
och kyla 
Fastighetsägaren ska vårda 
vattenmätaren väl så att den inte skadas. 
Den måste skyddas både mot frost och 
åverkan samt mot återströmning av 
varmvatten och annan skadlig 
värmepåverkan. 
 
Kontakta Ystads kommun om 
vattenmätaren skadats eller om ni vill flytta 
den. Kostnaden för utbyte och/eller 
reparation av vattenmätare betalas av 
fastighetsägaren. 


