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När du ska placera vattenmätare i ditt hus är det viktigt
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förberett enligt ovan, så kontaktar du Kristinehamns
Kundcenter 016-710 23 00!
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.

Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsoll och
förses med avstängningsventiler enligt bilden.

Kristinehamns kommun äger mätaren. Den kostar dig
därför ingenting.
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