
 BEGÄRAN 
OM VATTENMÄTARKONTROLL AV MÄTARE SOM ÄR 
ANSLUTEN TILL ALLMÄNNA VA-NÄTET 

Fastighetsägare / Anläggning
ANLÄGGNINGSNUMMER: PERSONNUMMER / Org. NR (12 siffror) 

ANLÄGGNINGSADRESS: NAMN: 

TELEFONNUMMER:  (dagtid) ADRESS (se faktura): 

VATTENMÄTARNUMMER: POSTNUMMER: ORT: 

En kommunal vattenmätare för kallt vatten får ha ett mätfel på högst +4% för att vara godkänd. Om det misstänks att mätaren 
visar fel kan Pireva låta undersöka mätaren på egen eller fastighetsägarens begäran. Om fastighetsägaren begärt 
undersökningen och mätaren godkänns bekostar du själv undersökningskostnaden.

Personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha 
information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om 
dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter 

DATUM: UNDERSKRIFT: NAMNFÖRTYDLIGANDE: 

Pirevas ANTECKNINGAR 
KUNDNUMMER: ANLÄGGNINGSNUMMER: VA-TAXA: OM HUVUDMANNEN BEGÄRT KONTROLL /  

ORSAK: 

SIGN: NEDMONTERAD DATUM: NEDMONTERAD MÄTARSTÄLLNING: KONTROLLERAD DATUM: 

GODKÄND (G)            ICKE GODKÄND (IG) 
FELVISNING I %: 

ANTECKNING: 


	OM VATTENMÄTARKONTROLL AV MÄTARE SOM ÄR ANSLUTEN TILL ALLMÄNNA VA-NÄTET
	KUND / ANLÄGGNING
	INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGAREN:
	Enligt huvudmannens bestämmelser ”ABVA” – ”Allmänna bestämmelserna för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå Kommun, samt information till fastighetsägare”, i stycket om Vattenmätare på sid 8 står att:
	”Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningskostnaden ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätare...
	Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
	Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen kan begära rättslig prövning av frågan hos Statens VA-nämnd. ”
	Enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare får en kallvattenmätare högst ha mätfel som är + 4,0 % för att vara godkänd.
	Enligt VA-Taxan §13 mom 6 framgår att: Om fastighetsägare begärt undersökning av mätare och mätaren härvid godkänts, ska fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande 40% av grundavgiften enligt §13 mom 1a av...
	För undersökningen anlitar huvudmannen ett Ackrediterat kontrollorgan: TF Mätarservice i Luleå.
	ANMÄLAN/BEGÄRAN AV VATTENMÄTARKONTROLL
	Undertecknad begär undersökning av mätare och förbinder mig att bekosta undersökningen om mätaren godkänns, i enlighet med Huvudmannens bestämmelser, ABVA, och vid tidpunkten för den begärda kontrollen, gällande VA-taxa.
	PITEÅ RENHÅLLNING & VATTEN AB (Pireva) – HANDLÄGGARENS ANTECKNINGAR
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