
Sörmland Vatten och Avfall AB
Service och miljö – varje dag

2022-09-22

Välkommen som VA-kund hos 
Sörmland Vatten



Praktisk information
• Mötet kommer att spelas in. Läggs sen på vår hemsida.

• Allmänna frågor ställs i möteschatten efter
presentationen, så besvarar vi dem i den mån vi hinner.
Åhörarnas mikrofoner och kameror kommer vara avstängda under 
presentationen.

• De frågor vi inte hinner besvara idag sammanställs och 
läggs sedan ut på vår hemsida.

• Gällande frågor som berör just din specifika fastighet så 
ber vi dig skicka in dem eller ringa oss så besvarar vi 
dem så snart vi kan. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna presentation.



• Kort om Sörmland Vatten
• Bakgrund 

• Vem ansvarar för vad?
• Vattenmätare och mätarplats
• Avläsning och debitering

• Vad händer nu? 
• Besök och inventering 
• Mätaruppsättning 

• Hur bokar man tid? 

• Vad händer mer? 
• Frågor 

Informationsmöte 2022-09-22



Kort om 
Sörmland Vatten och Avfall AB



Sörmland Vatten och Avfall AB
• Driftbolag som ägs av Katrineholm, Flen och Vingåker

• 90 anställda 
• 10 vattenverk
• 10 reningsverk
• 150 mil ledningsnät
• 300 pumpstationer
• Biogasproduktion och två biogasmackar
• 3 återvinningscentraler, varav 2 i egen regi

• Vi servar ca 65 000 invånare med våra tjänster 



Vårt uppdrag 
Vårt uppdrag är att skapa ett tryggt liv för 
invånarna genom att;

• producera och leverera dricksvatten

• omhänderta och rena avloppsvatten 

• ta hand om hushållsavfall 

• ta tillvara på restprodukter 

• producera och leverera klimatvänlig 

fordonsgas

• återföra växtnäring till produktiv åkermark 

det gör vi resurseffektivt med    
säkerhet och miljö i fokus 



Bakgrund

2019 Frågan väcks om allmänt VA i Orrhammar och 
utredning påbörjas.

2022 Avtal om övertagande av VA- anläggning tecknas. 
Övertagande 1 november

Sörmland Vatten och Avfall AB, har fått i uppdrag att genomföra 
övertagandet och att ansvara för fortsatt drift av anläggningen.

Beslut för övertagande av VA-anläggningen är taget i 
kommunstyrelsen och ska beslutas i kommunfullmäktige den 26 
september



För att vi ska kunna genomföra övertagandet och 
ansvara för fortsatt drift av anläggningen behöver vi;

• Besöka alla fastigheter och tillsammans med er som 
fastighetsägare gå igenom vad som behöver göras hos er.

• Byta alla vattenmätare till godkända vattenmätare.



31 oktober Du som fastighetsägare läser av din mätare och 
rapporterar till Orrhammars tomtägarförening.

Har du inte rapporterat din mätarställning kommer vi att 
debitera enligt schablon. 

1 november Sörmland Vatten tar över VA-anläggningen samt 
mätaren. 

Vi kommer att läsa av din gamla mätare i samband 
med att vi sätter upp den nya mätaren. 

Därefter kommer din förbrukning att du att faktureras 
från oss. 



Vem ansvarar för vad?



Sörmland vattens ledningar Fastighetsägarens ledningar

Mätarplats 

Ägarskap
Du äger ledningar och ventiler på 
din tomt. Sörmland Vatten äger 
bara mätaren

Fastighetsägaren
• Alla ledningar innanför förbindelsepunkt
• Mätarplatsen

Sörmland Vatten
• Förbindelsepunkt ca 0,5 m 

utanför tomtgräns
• Ledningsnätet från förbindelsepunkt
• Mätaren



Förbindelsepunkt (anslutningspunkt)

Förbindelsepunkt:
Den juridiska punkten där 
inkoppling av en fastighets 
VA-installation till den 
allmänna VA-anläggningen
sker

• Du kommer att få en "förbindelsepunktskarta" när 
inmätningar är gjorda.

• Dokumentet är en juridisk handling

Sörmland vattens 
ledningar 

Fastighetsägarens 
ledningar

Mätarplats 

Ägarskap
Du äger ledningar och ventiler på din 
tomt. Sörmland Vatten äger bara mätaren



Vattenmätare och mätarplats



Godkänd vattenmätare - varför?

• Mätningen ligger till grund för debitering av din vattenförbrukning.

• Viktigt att vi mäter rätt – du betalar bara för det vatten som används.

• Vattenmätaren minst var tionde år. Mätaren skickas på provning. Vid 
provningen kontrolleras det att mätaren har mätt korrekt under de år 
den varit i drift.



Vattenmätare
En mätarplats ska bestå av följande tre delar:

1. Avstängningsventiler före och efter mätaren.

2. En mätarkonsol (bygel) som sitter fast förankrad i exempelvis en vägg.

3. En skjutbar kopplingshylsa (teleskopsdel).



Vattenmätarplats
Bilden visar rekommenderat utrymme för 
mätarplatsen

• Platsen ska vara belyst och ha golv som 
tål spill och läckage

• Platsen ska vara frostfri

• Mätaren ska vara lättåtkomlig och får ej 
vara inbyggd så att man enkelt kommer 
åt att byta och läsa av den

Sörmland vatten kommer att tillsammans 
med dig som fastighetsägare titta på platsen 
och komma överens om en bra lösning.

Rekommenderat utrymme



Vattenmätarbrunn

Om du inte har någon lämplig mätarplats i ditt hus
kan en mätarbrunn vara ett alternativ. 

Mätarkonsol med flexibla slangar så man kan lyfta upp hela konsolen 
vid mätarbyte, avstängning och avläsning. Konsolen ska vara försedd 
med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren.

Minsta diametern på mätarbrunn är DN400 för att mätaren ska få plats.

Sörmland Vatten äger vattenmätaren,
övrigt är fastighetsägarens ansvar



Avläsning och debitering



Avläsning  
För att vi ska kunna debitera rätt vattenförbrukning behöver mätare läsas av.

• Avläsningskort skickas ut via posten från oss.

• Alternativt kan du rapportera din avläsning på vår hemsida.

• Avläsning ska göras minst 1 gång per år.

• Avläsningen ligger till grund för faktureringen och en preliminär 
årsförbrukning baseras på avläsningen.

• Vi fakturerar brukningsavgiften 6 gånger per år.

Mätarnummer

Mätarställning



Brukningsavgift
Brukningsavgiften betalar man för att man har allmänt vatten och avlopp.

Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Den rörliga delen avser mängden vatten man förbrukat.



Schablontaxa  

• Om en godkänd vattenmätare saknas i fastigheten får du betala schablontaxa.

• Schablontaxan är en förutbestämd förbrukning per år. 

fastboende 200 m3 per år
fritidsboende 150 m3 per år



Vad händer nu?



3 oktober start inventering på din fastighet

1 november start mätarbyte

15 mars vattenmätarplatsen skall vara åtgärdad

1 april ny vattenmätare på plats

Om du inte åtgärdat mätarplatsen och möjliggjort att vi kan sätta upp en godkänd
mätare senast 1 april, kommer vi att debitera din förbrukning enligt vår schablontaxa.



Inventering av anläggningen



Inventering 

• Mätarplats
• Servisventil (avstängningsventil)
• Antal hus inom fastigheten 
• Stuprör kopplade till avlopp
• Glimpostventil (tapp och läns)
• Vattenutkastare
• Felkoppling



Inventering



Efter inventeringen 

• Om din mätarplats är godkänd så kan du boka tid för mätarbyte. 

• Om det finns anmärkningar på mätarplatsen,  ansvarar du själv för 
att åtgärda dessa. Sen bokar du en tid för mätarbytet. 

Vi påbörjar mätarbyten den 1 november. 



Vad händer om det finns brister? 

Brister på mätarplatsen – fastighetsägaren åtgärdar och bokar ny 
tid för mätaruppsättning.

Övriga fel och brister – överenskommelse om åtgärd.

Om servisventilen inte fungerar/går sönder?
Då gräver Sörmland vatten upp och byter den.



Hur bokar jag tid för inventering 
och mätaruppsättning?



www.sormlandvatten.se







• Här väljer du mellan inventering 
alternativt mätaruppsättning.

• När du slutfört bokningen så får du en 
bekräftelse på mejlen.

• Det är viktigt att du deltar vid besöket!

• Vrid inte på servisventilen. Det gör vi.

• Om du vet var fastighetens servisventil 
sitter är vi tacksamma om du kan 
märka upp den.





Personal på plats måndagar / tisdagar
Vi kommer att ha en manskapsbod vid stallet

Våga fråga om legitimation (ID06).
Fråga om ni är osäkra på något.

Det finns inga dumma frågor!



Var hittar jag information?
www.sormlandvatten.se

• FAQ – frågor och svar
• Ordlista  
• Bokning av besök 
• Information om när vi  är på plats
• Information om vad som händer
• Dagens presentation samt inspelning 

Här finns också filmer som visar hur en godkänd 
mätarplats ser och hur man läser av sin mätare,
och en massa annan nyttig information. 

http://www.sormlandvatten.se/


Vad händer mer?
• Under hösten kommer inmätning, filmning, geotekniska undersökningar 

och spolning av ledningar pågå i varierande omfattning.

• Arbete med avtal för markupplåtelse kommer att ske under hösten.

• Tre st pumpstationer kommer att renoveras 2023 (ca 10 mkr)



Du är alltid välkommen 
att kontakta oss! 

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se

Webb: www.sormlandvatten.se

mailto:kundservice@sormlandvatten.se
http://www.sormlandvatten.se/


Frågor 



Du kan alltid kontakta oss!

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se

Vår kundservice kan svara på många frågor!

mailto:kundservice@sormlandvatten.se
http://www.sormlandvatten.se/


Tack för oss!

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se

mailto:kundservice@sormlandvatten.se
http://www.sormlandvatten.se/
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