
Varför behövs en vattenmätare?
Vattenmätaren kontrollerar i första hand hur mycket 
vatten du använder. Det är också enkelt att via vatten-
mätaren se om du har någon vattenläcka. Om det 
fortfarande snurrar i mätaren, trots att alla kranar är 
avstängda, så har du troligtvis någon läcka i bostaden.

Var ska vattenmätaren placeras?
När du ska placera vattenmätare i ditt hus är det viktigt 
att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får under inga 
omständigheter utsättas för frysrisk!

Vid nybyggnation ska måtten på bilden till höger 
uppfyllas. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas 
så långt det är möjligt.

Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill från 
vatten, samt vara ventilerat för att undvika fuktskador. 
Mätaren ska också placeras så att den skyddas från 
värmepåverkan.

När ska vattenmätaren installeras? Hur 
gör jag?  
När placeringen är förberedd enligt anvisningarna 
och servisledningen är kopplad till huvudledningen - 
då är det dags att installera vattenmätaren. När du har 
förberett enligt ovan, så kontaktar du Kristinehamns 
kommuns VA-avdelning och lämnar uppgift om 
vilken fastighet som vattenmätaren ska installeras i. 
Installatören kommer då till din fastighet och installerar 
mätaren! Kontakta VA-avdelningen via kommunens 
växel 0550-880 00.

Vem äger vattenmätaren - och vad kostar 
den?
Kristinehamns kommun äger mätaren. Den kostar dig 
därför ingenting.

När ledningar anlagts och du har fått din servisledning ansluten
till huvudledningen - ja, då är det dags att installera en vattenmätare.

Så placerar du vattenmätaren

Vattenmätarens placering
När ledningar anlagts och du har fått din servisledning 
ansluten till huvudledningen, är det dags för det sista mo-
mentet. Att installera en vattenmätare.

Varför en vattenmätare?
Vattenmätaren kontrollerar 
i första hand hur mycket 
vatten du använder. Det är 
också enkelt att via vatten-
mätaren se om du har någon 
vattenläcka. Är alla kranar 
avstängda men det fortfa-
rande snurrar i mätaren, då 
har du troligtvis någon läcka i 
bostaden.

Placeringen viktig
När du ska placera din vat-
tenmätare i ditt hus är det 
viktigt att du väljer en frys-
skyddad plats. Under inga 
som helst omständigheter får 
mätaren utsättas för frysrisk!

Vid nybyggnation ska dessa 
mått uppfyllas. Vid befintlig 
byggnation ska måtten upp-
fyllas så långt det är möjligt. 
Vid oklarheter kontaktar du 
Kundcenter 016-710 23 00!

Så här placerar du mätaren i ditt 
hus.

Mått angivna i millimeter

Gör så här

På följande vis ska vattenmätaren förses 

med avstängningsventiler

Allmänt om vattenmätaren!

• Mätaren är Eskilstuna Energi och Miljös egendom och kostar     

   inte dig något. 

• Mätarens plats ska godkännas av personal från Eskilstuna  

   Energi och Miljö.

• Mätaren placeras så att den skyddas mot yttre åverkan, köld   

   och värmepåverkan.

• Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill från vatten   

   samt vara ventilerat för att undvika fukt - och mögelskador.

• Vattenmätaren får inte placeras i en mätarbrunn!

Mer information om vattenmätare finns på  

www.eem.se/malarstranden
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Eskilstuna Energi  och 
Miljö kundcenter:
016- 710 23 00

Frågor om anslutningsavgift 
eller VA ansökan:
016- 710 21 10

Mail:
kundcenter@eem.se

När din VA-ansökan är 
inskickad, vattenmätarens 
placering är förberedd enligt 
anvisningarna, servisled-
ningen är kopplad till hu-
vudledningen, först då är det 
dags för vattenmätaren att 
installeras.

Så här går det till
- Kontakta kundcenter och 
lämna dina uppgifter om 
vilken fastighet som vatten-
mätaren ska installeras i.

- Installatören kommer till 
din fastighet och installerar 
mätaren.

- Klart! Varsågod och drick 
av det goda, friska vattnet.
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Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsoll och 
förses med avstängningsventiler enligt bilden. 
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Vill du veta mer?

Har du ytterligare frågor om 

vattenmätare? Kontakta 

VA-avdelningen via e-post 

tekniska@kristinehamn.se 

eller tel 0550-88 000. 


