
 Information om kommunal vattenmätare 

Det vatten en fastighet förbrukar via den inkommande 
vattenledningen mäts via en vattenmätare. Då denna mätning 
ligger till grund för vad du som fastighetsägare betalar för ditt 
vatten och avlopp är det viktigt att mätaren fungerar som den 
ska och är rätt placerad. 

Vattenmätaren är Götene Vatten & Värme AB:s egendom, men 
du som fastighetsägare är ansvarig för att vårda mätaren och 
skydda den mot skada. Avstängningsventilerna med kopplingar 
före och efter mätaren är fastighetens egendom, så även 
vattenmätarkonsolen och övrig VVS-installation. Kontrollera 
ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov. 
Kontakta alltid GVV för godkännande innan plombering bryts vid 
exempelvis flytt av mätare, samt för ny plombering efter utförd 
åtgärd.

Godkänd mätarplats 
För att GVV ska komma åt mätaren vid byte och kontroll, 
ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. 
Du behöver därför säkerställa att mätarplatsen uppfyller 
följande kriterier, särskilt inför byte: 

• Vattenmätaren ska vara monterad i en 
vattenmätarkonsol (eller motsvarande) för en stabil
installation.

• Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före
och efter mätaren, vilka måste gå att stänga helt,
annars behöver dessa bytas innan vattenmätarbytet.

• Mätaren ska vara lättåtkomlig, även med verktyg. Den 
får inte byggas in eller vara blockerad vid
vattenmätarbytet.

• Rör, kopplingar och ventiler får inte vara angripna av
rost.

• Väggen och golvet intill mätaren bör tåla spill av
vatten och det ska gärna finnas en golvbrunn.

• Belysning ska finnas.

Konsol 
Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd 
med en skjutbar kopplingshylsa. I ett småhus ska konsolen 
passa mätarstorlek Q3 2,5 med bygglängd 190 mm. 

Vattenmätarplats – ovan illustration med måttangivelser är 
hämtad från Svenskt Vattens riktlinjer för kallvattenmätare. 
Måtten i bilden ska användas vid nybyggnation. Vid 
befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är 
möjligt. 

Vattenmätarkonsol – mätare monteras i en horisontell, 
förankrad mätarkonsol och förses med 
avstängningsventiler före och efter mätaren. 




