Inför byte av vattenmätare – för din och vår säkerhet
Vattenmätaren ägs av VIVAB, men som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätaren och
ge oss tillträde vid behov av detta. I Falkenberg och Varberg är det VIVAB som sätter upp,
kontrollerar och byter vattenmätaren.
Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott
skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra.

Åtkomst och utformning av mätarplatsen
Vattenmätaren ska sitta i en konsol (väggfäste) och ha en
avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Det är viktigt att
ventilerna fungerar. Dels för att du som fastighetsägare ska kunna
stänga av vattnet vid en vattenläcka, dels för att vi enkelt ska
kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver
också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.
Mätarkonsolen gör installationen stabilare, därför blir det inte
någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet
blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande
ledningar minskar.
Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller
blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal
när det är dags för mätarbyte.

1. Skiss över installation med mätare och konsol.

Så kontrollerar du dina avstängningsventiler
Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och
förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren
står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten
rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen
efter mätaren fungerar.

2. Vattenmätarkonsol är ett väggfäste som stabiliserar rören.

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till
vattenmätare. Om du har en avstängningsventil med
svart ratt märkt LK580, LK581 eller LK582 så måste
den bytas innan mätarbytet då den inte längre är
godkänd.
3. Ventiler märkta LK580, LK581 eller LK582 är inte längre godkända.

Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?
Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation innan vårt besök, t ex
för att byta ventiler eller sätta upp en konsol. VIVAB samverkar oftast med rörläggaren och utför
mätarbytet vid samma tillfälle som bristerna åtgärdas. Kom ihåg att boka om din tid om du inte
hinner åtgärda bristerna i din installation innan den föreslagna tiden.
Tack!

