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ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG I SAMBAND MED VATTENLÄCKA, MÄTARE 11482, I LYCKA 

 

Kolarbo Vattenförening begär härmed om ersättning för utlagd och betald räkning i samband med 

vattenläcka i Lycka, mätarnr 11482. 

Vattenläckan rapporterades till Avesta Vatten och Grytnäs Gräv den 2016-12-01. Både Avesta Vatten 

och Grytnäs Gräv åkte ut och inspekterade. Under fredagen, 2016-12-02, pågår full aktivitet med 

lagning utförd av Grytnäs Gräv. Observera att ingen kontakt har tagits med Kolarbo Vattenförening. 

Under eftermiddagen går en av våra vattenavläsare förbi och får då information att man måste 

”bygga om” kopplingen för mätaren. Grytnäs Gräv får inte dit kopplingen eftersom det är en ”höjd”-

skillnad mellan rör där mätare skall sitta. Enligt Grytnäs Gräv är detta anledningen till att vatten-

läckan har uppkommit, dvs genom den ”bryt”-spänning som varit. Vid kontroll med vattenpass 

mellan de två rören uppdagas det att inkommande rör ligger ca 1-2 cm under motsvarande rör som 

går vidare till Kolarbo Vattenförening.  

Bild 1, bilaga 5, är den vattenläcka som har uppstått. 

Bild 2, bilaga 5, är den ombyggda ledningen som Grytnäs Gräv har kopplat in. 

Kolarbo Vattenförening får nu en faktura från Grytnäs Gräv, bilaga1, som vi antog/trodde skulle 

skickats direkt till Avesta Vatten, då båda varit ute och inspekterat samt att Kolarbo Vattenförening 

inte blivit informerade innan lagning påbörjades. Kolarbo Vattenförening betalar nu denna faktura 

för att slippa eventuella påminnelser mm. 

 

Kolarbo Vattenförening begär nu att Avesta Vatten och Avfall AB ersätter oss för denna utgift på 

5.551:-. 

 

Kolarbo Vattenförening begär detta då installationen av mätaren utförts av Avesta Vatten och Avfall 

AB eller av Avesta Vatten inhyrd entreprenör på ett felaktigt sätt. Kolarbo Vattenförening har inte 

blivit informerad av denna åtgärd och således ej heller kunnat godkänna denna installation. 

Kolarbo Vattenförening har upptäckt att mätaren blivit bytt enbart genom att man upptäckt ett nytt 

mätarnummer vid avläsning respektive vid betalning av fakturor. Tidigare mätarnummer, 11221, 



visades på sista faktura 2014-08-29, bilaga 3, och nya mätarnummer, 11482, på faktura 2014-11-28, 

bilaga 4.  

Kolarbo Vattenförening anser med dessa uppgifter att ansvaret för denna vattenläcka helt och hållet 

ligger inom Avesta Vatten och Avlopp AB´s ansvarsområde varpå Kolarbo Vattenförening ser positivt 

fram mot full ersättning för utlagt belopp.  

 

Vänligen betala till bankgiro 5809-1729 och ange ”Ersättning Lycka” som referens. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Kolarbo Vattenförening, Kolarbo ………………………………….. 

 

………………………………………………………………………. 

Johan Lindström 

Ordförande 

 

Frågor mm i detta ärende besvaras för Kolarbo Vattenförening av Roland Ek, 073 252 04 06 

 

Bilaga 1; faktura från Grytnäs Gräv 

Bilaga 2; bifogad dagbok från Grytnäs Gräv 

Bilaga 3; faktura med mätarnummer 11221 

Bilaga 4; faktura med mätarnummer 11482 

Bilaga 5; bilder 

 

 


