1

Anvisningar gällande vattenanslutningar och vattenmätare.
Anslutning av kund till vattenverkets ledningsnät
Den som ansluter sig tecknar avtal med verket minst 2 veckor innan anslutning.
Till mötet har kunden en situationsplan eller karta över vart han ska ha vattenoch avloppsanslutningen. Tomtledningarnas material, storlek och placering
bestäms eller godkänns av verket.
Fastighetens tomtvattenledning dimensioneras och installeras av vattentjänstverket, ifall man inte annat överenskommer. Installationer inuti fastigheten görs
av en vvs-montör som kunden anlitar.
Fastighetens tomtavloppsledning installeras av en vvs-montör som kunden
anlitar. Verket anvisar en anslutningspunkt och övervakar inkopplingen till
verkets avloppsledningsnät.
Varken regn- eller dräneringsvatten får ledas till tomtavloppet.
Ibruktagning av gammal anslutning
En anslutning som försatts i vila genom att verket avlägsnat mätaren och stängt
av vattentillförseln på markavstängaren på fastighetens utsida tas i bruk genom
att kunden meddelar om att han vill ta i bruk anslutningen till verket.
Vattenverkets personal för sen ut vattenmätaren till kundens anslutningsobjekt
och öppnar vattentillförseln till fastigheten.
Installation av vattenmätare
Vattenverket installerar en vattenmätare för varje vattenanslutning. Den
utrustning som behövs för att kunden skall kunna ta ibruk vattenanslutningen
s.s. vattenmätaren, mätarventilen, bakslagsventilen, mätarställningen och
mätarkopplingarna erhålls från verket och betalas av kunden.
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I den avgift som kunden betalar för vattenmätaren och tillhörande delar så ingår
materialhanteringen och transporten av delarna till kundens anslutningsobjekt
ute på fält, men inte själva installationen av delarna på plats.
Kunden skall själv på egen bekostnad anlita en utomstående vvs-montör för
installationen av mätardelarna inuti anslutningsobjektet.
I praktiken sker installationen i samband med övriga vvs-installationer i
fastigheten.
Mätarplats
Kunden är skyldig att för vattenmätaren reservera en varm plats försedd med
golvbrunn. Av särskilda skäl kan en plats som inte är försedd med golvbrunn
reserveras för vattenmätaren. Kunden är skyldig att se till att verket utan hinder
kan avläsa, installera, underhålla och byta mätaren.
I samband med att vattenverkets personal för ut vattenmätaren och installerar
den så kontrolleras att mätarinstallationen/-platsen är enligt verkets
föreskrifter.
Underhåll
Kunden bekostar vattenmätaren men det är verket som äger mätaren. Verket
underhåller vattenmätaren på sin bekostnad. Om vattenmätaren är skadad av
orsak som beror på kunden, har verket rätt att av kunden uppbära de kostnader
som förorsakats av byte, underhåll och reparation.
Endast verket har rätt att installera, reparera, avlägsna, koppla eller kontrollera
vattenmätaren eller bryta vattenmätarens försegling.
Tillfälligt avlägsnande av mätare
Om kunden för tiden för ett tillfälligt avbrott önskar att verket avlägsnar
vattenmätaren för denna tid på grund av köld, arbete på fastigheten eller någon
annan risk, är verket skyldigt att mot ersättning enligt serviceprislistan avlägsna
mätaren och sedan på nytt installera den på plats.
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Tillägsvattenmätare
En tilläggsvattenmätare kan installeras hos en kund t.ex. när en vattenanslutning
omfattar en bostad samt en byggnad för näringsidkande och endast bostaden
ansluts till avloppsledningsnätet.
Åtgärden förutsätter att kunden har skriftligen avtalat med verket om
installationen.
En tilläggsvattenmätare installeras på samma plats som huvudvattenmätaren
parallelt och inte i serie enligt verkets anvisningar.
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