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Information från VA-avdelningen inför vattenmätarbyte 
Din vattenmätare som ägs och tillhandahålls av VA-avdelningen i Simrishamns kommun ska 
bytas vart nionde år. Du får denna information eftersom det snart är dags att byta ut din 
vattenmätare.  
Kontroll innan vattenmätarbyte 
För att VA-avdelningen ska kunna byta din vattenmätare måste avstängningskranarna runt 
vattenmätaren fungera. Detta gör du enklast genom att stänga en ventil i taget och sedan 
öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer.  
Skulle någon avstängningsventil inte fungera så ska dessa bytas ut. Enligt SFS 2006:412 ingår 
dessa i fastighetens VA-installation och det är du som fastighetsägaren som ansvarar för att 
hålla dessa kranar funktionsdugliga. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga. 
Vattenmätarbrunn 
Sitter vattenmätaren i en vattenmätarbrunn ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna 
kontrollerade enligt ovan.  
Om din vattenmätare är placerad i en vattenmätarbrunn som försvårar vattenmätaravläsningar 
och vattenmätarbyten rekommenderas du som fastighetsägare att ändra din installation så 
vattenmätaren placeras inomhus. Du som fastighetsägare ska se till att vattenmätare är 
placerad enligt Simrishamns kommuns rekommendationer. Detta dokument hittar du på 
simrishamn.se  
Vattenmätarens tillgänglighet 
Mätaren måste även vara tillgänglig för avläsningar och byte. Det vill säga att vattenmätaren 
inte får byggas in bakom varmvattenberedare mm. Skarvar i vattenledningar måste vara 
synliga och vattenmätaren måste vara monterad vågrätt.  
Det är viktigt att du kontrollerar installationen innan VA-avdelningens bokade tid för 
vattenmätarbytet och gör vissa förberedelser så bytet kan utföras.  
Kan inte bytet av vattenmätaren ske på utsatt tid kommer du debiteras en 
förgävesbesöksavgift. 
Mätarkonsol 
För att platsen för vattenmätaren ska vara godkänd måste vattenmätaren vara fast monterad i 
en vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken. Det är 
fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol. Har man en gammal 
fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol bör man låta montera en i efterhand. 
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Att tänka på 

• Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan 
yttre påverkan. 

• Mätaren ska sitta monterad i en mätarkonsol för att enkelt kunna bytas utan att skada 
övrig VA-installation. 

• Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör 
det finnas en golvbrunn. 

• Det ska vara enkelt att komma åt att byta vattenmätaren.  
• Det är bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta  

Ej godkänd avstängningsventil, LK580, LK581 eller LK582, ”Champagnekorken” 

Har du en avstängningsventil kallad LK580, LK581 och LK582 (se bild nedan) ska den bytas 
av våtrumsbehörig fackman innan Simrishamns VA-avdelningen kan utföra byte av 
vattenmätare.  
 

 
Figur 1: Byt avstängningsventiler om du har denna typ, LK580. 

 
Ventilerna LK580, LK581 och LK582 har en risk att släppa från sina fästen när de stängs eller 
öppnas. När någon av avstängningsventilerna LK580, LK581 och LK582 släpper från sina 
fästen kan det orsaka stora vattenskador. Det kan finnas försäkringsbolag som kräver att du 
har en godkänd avstängningsventil runt din vattenmätare.  
Tillverkningen av LK580, LK581 och LK582 har sedan länge upphört och är inte längre 
godkända.  
 
Tack på förhand 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Simrishamns kommun 
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