
Hej! 

Här är information som vi tycker är viktig att du 
som vatten- och avloppsabonnent känner till. 

VARFÖR HAR DU EN VATTENMÄTARE? 
För att vi ska veta hur mycket vatten ditt hushåll 
förbrukar och för att du ska debiteras korrekt måste 
vattnet mätas. Karlstads kommun äger, sätter upp, 
byter ut och kontrollerar vattenmätaren. Du som 
fastighetsägare är skyldig att upplåta plats för  
mätaren och ge kommunen tillträde till den vid 
behov. Hur ofta vattenmätaren byts ut beror bland 
annat på mätarens storlek. En villamätare byts ut 
vart tionde år.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
För att vår personal ska komma åt vattenmätaren vid 
avläsning, kontroll eller byte måste du som  
fastighetsägare ge oss tillträde till den. Vi måste  
också ha möjlighet att byta mätaren utan att  
ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas 
ut. Det är du som fastighetsägare som ska underhålla 
installationen där mätaren sitter.

Du får själv stå för kostnaden av eventuella   
reparationer. Du ska se till att vattenmätaren är 
monterad i en godkänd konsol med fungerande 
avstängningsventiler. 

DIN MÄTARPLATS ÄR VÅR ARBETSMILJÖ
Framöver kommer vi ställa högre krav på dig som
fastighetsägare när det gäller vattenmätarens  
placering. Placeringen och installationen ska vara 
godkänd av oss. Läs mer om vattenmätare på 
karlstad.se/vattenmatare 

LÄS AV VATTENMÄTAREN
Ha gärna som rutin att läsa av vattenmätaren när du 
får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta 
kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som står 
och droppar eller en toalettstol som står och rinner 
kan kosta mycket pengar. 

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Om du har några frågor är du alltid välkommen 
att höra av dig till oss. Du når oss via kommunens 
Kontaktcenter på telefonnummer 054 – 540 00 00 
eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Med vänliga hälsningar
VA-avdelningen, Karlstads kommun
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INFORMATION TILL DIG SOM HAR 
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

På bilden ser du en typ av vattenmätare som sitter i en konsol.

Tänk på att vattenmätaren ska  
skyddas mot frost och sitta  
i ett uppvärmt utrymme. En  

sönderfrusen vattenmätare kan 
orsaka stora vattenskador.


