
                                                                     

 

Örkelljunga kommun 
Hemsida 

www.orkelljunga.se 
E-post 

stefan.andersson@orkelljunga.se 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 

Besöksadress 

Biblioteksgatan 10 
 

Telefon 

0435-550 00 (Kommunens växel) 
  

 

BYTE AV VATTENMÄTARE 

Abonnent: …………………………………………..…………………………………….. 

Adress: ………………………………………………………………………….…………. 

 

Dags för vattenmätarbyte. Föreslagen tid: 

 

……………………….……dagen den ………….…………  kl. ……………..……….. 

 

Vid förhinder kontakta Stefan tfn 0734-35 54 34. 

 

Vänligen ring mellan kl. 07
00

 – 07
30 

eller kl. 15
00

 - 15
45

. 

Vid inte avbokad föreslagen tid och besöket blir förgäves debiteras 937kr enligt gällande 

taxa samt ni blir uppmanade att boka en ny tid. 

 

Ur konsumenträttslig synpunkt skall vattenmätaren bytas med vissa intervaller. Bytet av 

vattenmätaren beräknas till 20 minuter. Ta del av info på baksidan. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Stefan Andersson 
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Avstängningsventil B Avstängningsventil A 

 

Inför vårt besök ber vi er kontrollera/utföra nedanstående 

 Plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren, samt se till att utrymme närmast 

mätaren är avstädat då det är ett livsmeddel som hanteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1: Vattenmätarkonsol med vattenmätare 

 Kontrollera så att avstängningsventilerna A och B fungerar. Detta görs enklast genom att 

stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget 

vatten kommer. Skulle någon avstängningsventil inte fungera så skall dessa bytas ut. Enligt 

SFS 2006:412 ingår dessa i VA-installationen och är fastighetsägarens ansvar att hålla 

funktionsdugliga. Ventilerna skall fastighetsägaren själv kunna stänga. 

 

 Sitter vattenmätaren i en vattenmätarbrunn skall brunnen vara tömd på vatten och ventilerna 

kontrollerade enligt ovan. Är brunnen vattenfylld kommer inte bytet att utföras och ni åläggs 

en förgävesbesöksavgift på nästkommande faktura. 

  

 Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, så måste den bytas ut 

då den inte längre är godkänd. Det är för din egen säkerhet som du behöver byta ut ventilen. 

De flesta försäkrings-

bolag kräver också att 

du har en godkänd 

avstängningsventil. 

Vid manövrering av 

dessa svarta rattar kan 

ventilratten lossna och 

flyga iväg och orsaka 

översvämning. 

 

 
       Bild 2: vattenmätare med LK 580 ventil 
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