
Vad du behöver veta om  

Vattenmätare 
&  

mätarplats 



VA huvudmannens ansvar
VA-huvudmannen äger 
vattenmätaren och Nodava 
sköter service och byte av 
vattenmätaren enligt fastställda 
intervaller. Nodava utför service 
och mätarbyte utan kostnad.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ordnar och 

bekostar de anordningar som 
behövs för att sätta upp mäta-
ren och för att sammankoppla 
den med övriga installationer. 
Fastighetsägaren ansvarar för 
att vattenmätaren inte skadas. 
Mätaren ska skyddas mot yttre 
åverkan, kyla och värme.  
Fastighetsägaren ersätter  
eventuella skador på mätaren.

Fastigheter med kommunalt vatten har vanligtvis en vatten-
mätare som visar hur mycket vatten som förbrukas. Vatten-
förbrukningen ligger till grund för den brukningsavgift som 
fastighetsägaren betalar. Nodava tillhandahåller och mon-
terar vattenmätaren som ett led i anslutningsprocessen till 
kommunalt VA.



Installation och placering
Nodava tillhandahåller och 
monterar vattenmätaren som 
ett led i VA-anslutningsproces-
sen. Fastighetsägaren ansvarar 
för att ordna en bra plats för 
vattenmätaren och bekostar 
och ordnar de anordningar 
som behövs för uppsättning av 
mätaren. 
 
Vattenmätaren ska sitta lättåt-
komligt, med ett utrymme un-
der, samt 600 mm framför och 
700 mm ovanför vattenmätaren 
som är fritt från alla föremål. 

Mätaren får placeras i ett av 
Nodava godkänt mätarskåp. 
Den ska sitta inomhus, skyd-
dad från yttre åverkan, kyla 
och värme. Utrymmet bör 
vara ventilerat för att undvika 
fukt- och mögelskador och tåla 
vattenstänk. En hink behöver 
få plats under mätaren och det 
bör finnas belysning i utrymmet. 
 
Fastighetsägaren sätter upp 
mätarkonsol och ser till att det 
finns avstängningsventiler på 
båda sidorna av konsolen.  
Nodava kontrollerar och god-
känner mätarplatsen innan 
mätaren kan monteras.

 

Digital vattenmätare 
Vattenmätaren är digital och 
fjärravläses regelbundet av  
Nodava för att noggrannare 
kontrollera fastighetens vat-
tenförbrukning. Nodava kan 
på så vis upptäcka oroande 
avvikelser i förbrukningen som 
exempelvis läckage. De digitala 
vattenmätarna innebär en rad 
ytterligare fördelar, både för 
fastighetsägaren och  
VA-huvudmannen. 



Vatten är ett livsmedel. Allt 
material som du använder 
när du till exempel installe-
rar vattenmätaren ska vara 
rent för att du ska slippa 
bakterier. Det gäller både 
dig som fastighetsägare 
och din entreprenör.

Tänk på att...

Om du är osäker på hur 
du ska placera din vatten-
mätare, kontakta Nodavas 
vattenmätaransvarige på 
tel. 0250-55 27 53.
 
Om din vattenmätare blivit 
skadad, kontakta Nodava 
tel. 020-55 27 00.
 
Mer information på  
www.nodava.se

Kontakta oss...


