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Sammanfattning
Denna tillsynsenkät av vattenleverantörens vattenmätarhantering har genomförts för att
undersöka efterlevnaden av Swedacs föreskrift STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av
vatten- och värmemätare. Swedac är myndigheten som förskriver om och har ansvar för
marknadskontroll av vattenmätare som tillhandahålls på den svenska marknaden. Myndigheten
har också ansvar för tillsyn av vattenmätare som används för mätning av hushållförbrukning av
vatten. Tillsynsenkäten genomfördes som ett led i myndighetens tillsyn och skickades på e-post till
274 vattenleverantörer i Sverige. Resultaten från enkäten kommer att fungera som ett underlag
för 2020 års tillsyns av vattenmätare.
Resultaten från tillsynsenkäten påvisade att vattenmätarhanteringen av kall- och
varmvattenmätare för mätning av hushållsförbrukning av vatten i Sverige får anses vara bra.
Övervägande delen, ca 95 %, av alla vattenmätare som sitter ute drift är inom tillåtna
utesittningstiden. Majoriteten av vattenleverantörerna har en god förståelse för vilka
vattenmätare som får tas i bruk för mätning av vatten och hur mätarna skall hanteras efter
nedtagning. Tillsynsenkäten visades också att övervägande delen av vattenleverantörer inte
uppfyller krav på dokumentation som behöver lagras beträffande uppgifter om vattenmätare.
Resultaten visade samtidigt att det är stora skillnader gällande hur väl enskilda vattenleverantörer
uppfyller Swedacs reglering inom vattenmätarhantering. Det finns också ett genomgående
problem med tillgängligheten till mätarplatsen när vattenmätaren skall bytas ut som
vattenleverantörerna upplever problematiska. Effekten blir att vattenmätare inte kan tas ned för
återkommande kontroll (intagsprov) och sitter olovligen kvar i drift.

3(16)
E-post: registrator@swedac.se
Tel: 0771-99 09 00
www.swedac.se

Postadress: Box 878, 501 15 Borås
Besöksadress: Österlånggatan 5, Borås

Organisationsnr: 202100-3815
Bankgiro: 5617-4659

Datum

Beteckning

2020-04-24

REP 20:5

Syfte
Tillsynsenkäten har utförts för att undersöka om vattenleverantörer i Sverige följer regleringen i
Swedacs föreskrift STAFS 2007:21 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Andra
syften med tillsynsenkäten är att få en översikt av vilka områden i föreskriften som
vattenleverantörer har avvikelser inom och vilka problem de stöter på i verksamheten när
Swedacs reglering skall upprätthållas.
Resultaten från enkäten kommer fungera som ett underlag för 2020 års tillsynsarbete av
vattenmätare.

Frågeställning
Frågeställning lyder därför:




Hur väl uppfyller vattenleverantörerna Swedacs föreskrifter?
Hur ser den samlade bilden ut för vattenmätaren som sitter ute i drift för debitering av
hushållförbrukning av varm- och kallvatten?
Vad upplever vattenleverantörerna för svårigheter när de jobbar efter våra
föreskrifter?

1

https://www.swedac.se/dokument/swedacs-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-aterkommande-kontroll-av-vatten-ochvarmematare/
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Bakgrund
Swedacs roll
Swedac2 ansvarar för regler om olika typer av mätinstrument, såsom elmätare, vattenmätare,
värmeenergimätare, vågar och bensinpumpar. Reglerna är till för att kvalitetssäkra mätvärden och
skapa tillit i ett fungerande samhälle. Swedacs regelverk baseras dels på nationella bestämmelser,
exempelvis STAFS 2007:21 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare, och dels på
EU-direktiv, genomförda i exempelvis STAFS 2016:23 Swedacs föreskrifter om vattenmätare.
Syftet med föreskrifter för vattenmätare är att säkerställa att mätarna ger korrekta mätvärden så
att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Myndighetens ansvar är att se till att
tillverkare och användare av vattenmätare uppfyller föreskrivna krav och bestämmelser som finns.
En del av regelverket riktar sig särskilt till företag (kommuner) som levererar vatten till hushåll.
Regelverket
Enligt lagen (1992:1514)4 om måttenheter, mätningar och mätdon får den myndighet som
regeringen bemyndigar meddela föreskrifter om krav på mätningar och mättekniska metoder. I
lagen framgår också krav på kontroll av mätdon om föreskrifter avser skydd för liv, personlig
säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet. I lagen står det att den myndighet
som regeringen bestämmer får utöva tillsyn så att lagen och föreskrifter efterlevs, samt att
tillsynsmyndigheten får meddela föreläggande och förbud som behöves i enskilda fall för att lagen
eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. Ett sådant föreläggande eller
förbud får förenas med vite.
I förordningen (1994:99)5 om vatten- och värmemätare framgår att regeringen har gett Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) bemyndigade att meddela föreskrifter om detta. I
förordningen framgår också att tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen utövas av
myndigheten och att tillsynen huvudsakligen ska inriktas på mätaranvändarens egenkontroll.

2

https://www.swedac.se/
https://www.swedac.se/dokument/swedacs-foreskrifter-om-vattenmtare/
4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921514-om-mattenhetermatningar-och_sfs-1992-1514
5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-199499-om-vatten-och-varmematare_sfs-1994-99
3
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I föreskriften STAFS 2007:21 återkommande kontroll av vatten- och värmemätare regleras
vattenleverantörernas egenkontroll av vattenmätare som används för mätning av
hushållsförbrukningen av vatten. Föreskriften innehåller bara nationella bestämmelser och
reglerar följande områden: krav på mätare i drift, nertagning av mätare och återkommande
kontroll, villkor för användning av mätare under ytterligare en utesittningstid samt vilken
dokumentation som ska finnas och arkivering av dokumentation.
STAFS 2016:23 Swedacs föreskrifter om vattenmätare är baserad på EU-direktiv som innehåller
tekniska bestämmelser om vattenmätare som är avsedda för mätning av volymer av rent kall –
eller varmvatten som används i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier. I
föreskriften framgår också krav på ibruktagande av en vattenmätare för den som tar i bruk en
vattenmätare för mätning i debiteringssyfte, samt de ekonomiska aktörernas skyldigheter riktat
mot tillverkare, importörer eller distributörer av vattenmätare.
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Metod
Urval
Tillsynsenkäten skickades ut elektronisk med e-post till kontaktpersoner för respektive
vattenleverantörer i Sverige. Enkäten skickades ut till totalt 274 vattenleverantörer.
Tillsynsenkäten består av totalt 43 frågor som är av en blandning med flervalsfrågor och
fritextfrågor. Frågorna utgår ifrån föreskriften STAFS 2007:22 om återkommande kontroll av
vatten- och värmemätare.
Sammanställning
Alla svar från tillsynsenkäten har sammanställts och presenteras i denna rapport i form av grafer
med förklarande text. Notera att alla frågor som fanns i tillsynsenkäten inte presenteras här i
rapporten. Den som vill veta utfallet i frågor som inte tas upp i denna rapport kan kontakta
myndigheten för mer information.
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Resultat
Har ni kallvattenmätare i drift per den 1 januari 2019 som används för
att mäta kallvatten av hushållsförbrukning?

Enligt resultaten från tillsynsenkäten hade 268 av 274 vattenleverantörer kallvattenmätare som
används för debitering av tapp-kallvatten av hushållsförbrukning. Sådana vattenmätare omfattas
av föreskriften STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- värmemätare.
Hushållsförbrukning är den förbrukning som en privatperson förbrukar i sitt hushåll, sådana
hushåll kan vara villor, flerbostadshus (bostadsrätter och hyresrätter), fastigheter som har
lägenheter och en del i samdebitering med affärs– eller kontorslokaler. Sammantaget om det
finns en privatperson som direkt eller indirekt (ingår i till exempel hyran) blir debiterad av
vattenmätare skall mätaren räknas som hushållsmätare och i och med det omfattas av STAFS
2007:2.
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Har ni varmvattenmätare i drift per den 1 januari 2019 som används för
att mäta varmvatten av hushållsförbrukning?

Resultaten från enkäten visar att bara 2 av 274 vattenleverantörer har varmvattenmätare som
används för debitering av tappvarmvatten av hushållsförbrukning. De mätare som används för
debitering av tappvarmvatten av hushållsförbrukning skall omfattas av STAFS 2007:2. Här
förväntas inte många vattenleverantörer ha varmvattenmätare eftersom majoriteten av tappvarmvatten som produceras till hushåll görs lokalt i fastigheten.
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Uppfyllde alla vattenmätare som togs i bruk under 2018 kraven i 3 §
STAFS 2016:2 eller i övergångsbestämmelserna till STAFS 2016:2?

Resultaten från enkäten visar att stor majoritet av vattenleverantörer sätter upp mätare som
uppfyller gällande krav för användning av mätningen för debitering av kall- eller varmvatten.
Enligt 3 § i STAFS 2016:2 skall en vattenmätare som är avsedda för mätning av volymer av rent
kall- eller varmvatten som används i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier
förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning i enlighet med 2014/32/EU
mätinstrumentdirektivet, en så kallad MID-mätare. Äldre varianter av vattenmätare som var
godkända för debiteringar innan MID-direktivet infördes får också användas.
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Totalt antal vattenmätare i drift 1 januari 2019, 1 606 644 st.

Enligt 5 § STAFS 2007:2 skall en vattenmätare tas ned efter att utesittningstiden har löpt ut mätt
från tidpunkten då mätaren tagits i drift. Utesittningstiden varierar beroende på vilken
flödesstorlek mätaren har. Det sammanställda resultatet från enkäten visar att 5 % av alla mätare
som sitter ute i drift för mätning av vatten av hushållsförbrukning har suttit ute längre än tillåten
utesittningstid, 95 % av vattenmätaren sitter inom tillåten utesittningstid.
Resultaten från enkäten visade också att 22 av 274 vattenleverantörer inte hade några
vattenmätare som har suttit ute längre än den tillåtna utesittningstiden. Majoriteten av
vattenleverantörer har dock några eller flertal mätare som har suttit ute i drift längre än tillåtet.
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Hur många vattenmätare togs ned under 2018?

Totalt nedtagna vattenmätare för 2018 hamnande på 147 110 st fördelat på 262
vattenleverantörer. 246 vattenleverantörer hann inte med alla nedtagningar för året 2018 och
vanligaste förklaringen till orsaken är följande:

o
o
o
o

Får ej tillgång till mätarplatsen och mätaren
Blir ej insläppta
Kund ej nåbar
Ödehus
Svårplacerade mätare



Personal- och resursbrist



Undermåliga mätarplatser
o Dåliga avstängningsventiler
o Krav på mätarkonsol
o Dåliga rör
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Har vattenmätare som tagits ned under 2018 genomgått återkommande
kontroll?

Resultaten från tillsynsenkäten visar att majoriteten av vattenleverantörerna skickade in sina
vattenmätare till återkommande kontroll (intagsprov) efter nedtagning under 2018. Enligt 6 § i
föreskriften STAFS 2007:2 om återkommande kontroll för vatten- och värmemätare skall
återkommande kontrollen utföras antingen som stickprov av de nedtagna mätarna eller allkontroll
enligt de förfarande som beskrivs i föreskriften. Det är alltså ett krav att mätarna ska skickas till ett
ackrediterat kontrollorgan för att genomgå återkommande kontroll. Denna återkommande
kontroll av vattenmätare (intagsprov) utförs före revision eller skrotning.
Kontrollorgan som kan utföra återkommande kontroll på vattenmätare ackrediteras av Swedac. På
vår hemsida www.swedac.se under ”Sök efter ackrediterade organisationer” finns alla företag som
utför återkommande kontroll av vattenmätare.
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Reviderades vattenmätare under 2018 för att sätta ut dem ytterligare
en utesittningstid?

Sammanställningen från tillsynsenkäten visar att majoritet av vattenleverantörer inte utför
revidering av sina vattenmätare efter återkommande kontroll. För att en mätare ska få
återanvändas ytterligare en utesittningstid måste den genomgå en mätarrevision och kontroll
efter mätarrevision. Detta medför att alla mätare som ska sättas ut ytterligare en utesittningstid
behöver genomgå denna process och att kontrollen efter mätarrevision utförs som allkontroll
enligt 8 § i STAFS 2007:2.
Vattenmätare som inte revideras och kontrolleras efter mätarrevision får inte användas för
mätning av hushållsförbrukning av vatten.
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Finns alla uppgifter enligt avsnitt 5 i bilaga 1 i STAFS 2007:2 i
vattenleverantörens dokumentation?

Resultaten från enkäten visar att majoriteten av vattenleverantörerna inte uppfyller alla krav på
dokumentationen som Swedac ställer i STAFS 2007:2.
Enligt 5 i STAFS 2007:2 bilaga 1 begär Swedac att vattenleverantörerna ska dokumentera olika
uppgifter om mätare som sitter ute. Dokumentation om mätare skall finnas under
utesittningstiden samt tio år därefter enligt 9 § i föreskriften. Det finns dock inga krav hur
dokumentation ska lagras eller att den behöver finnas i samma register, men uppgifterna skall
vara lättillgängliga.
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Diskussion
Tillsynsenkäten skickades ut till 274 vattenleverantörer som Swedac har i sitt kundregister. Alla
vattenleverantörer besvarade enkäten vilket får anses som mycket god respons. De
sammanställda resultaten från enkätsvaren har givit Swedac en bra bild över hur den reglerade
marknaden för vattenmätarhantering fungerar i Sverige. På samma gång har Swedac också fått en
fördjupad inblick över hur den enskilda vattenleverantören uppfyller vår reglering.
Vattenmätarhanteringen av kall- och varmvattenmätare för mätning av hushållsförbrukning av
vatten i Sverige får anses vara god. Majoriteten av vattenleverantörerna har en god förståelse för
vilka vattenmätare som får tas i bruk för mätning av vatten och hur mätarna skall hanteras efter
nedtagning, dock visade tillsynsenkäten också att övervägande delen av vattenleverantörer inte
uppfyller krav på dokumentation som behöver lagras beträffande uppgifter om vattenmätare. Det
är stora skillnader rörande hur väl enskilda vattenleverantörer uppfyller Swedacs reglering inom
vattenmätarhantering, skillnader som kan bero på en rad olika faktorer exempelvis kunskapsbrist,
tolkningsfel av vissa paragrafer i föreskriften, resurs och personalbrist m.m.
Ett problem som är genomgående för vattenleverantörer i Sverige är vattenmätare som har suttit
ute längre än tillåtna utesittningstiden. Merparten av vattenleverantörerna, 252 st, har några eller
flertal vattenmätare i drift som har suttit ute längre än tillåtna utesittningstiden per den 1 januari
2019. I de flesta fall beror det på att leverantörer inte får tillgång till mätarplatsen eller att skicket
på mätarplatsen är för dålig, detta leder till att vattenmätare olovligen sitter kvar i drift hos
vattenleverantörerna. Swedac har sen tidigare kännedom om problemen som vattenleverantörer
stöter på när mätarbyten skall utföras. Dock, i sin helhet är det ca 5 % av vattenmätarna som är i
drift i Sverige som har suttit ute längre än den tillåtna utesittningstiden, resterande 95 % av
vattenmätarna är inom utesittningstiden och därför finns det goda förutsättningar för
kvalitetssäkring av mätare och mätvärden.
Slutligen visade resultaten från tillsynsenkäten att det finns behov om förtydligande av vissa
paragrafer och termer i föreskriften STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten – och
värmemätare.
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