
Anteckningar från möte med Avesta Vatten och Avlopp AB 

 

Onsdag, 14 juni, träffades Roland + Toni och representanter för Avesta Vatten, chefen Kjell Larsson + 

en av servicemännen ( = med den person som installerat mätaren ) vid brunnen i Lycka med 

anledning av Kolarbo Vattens krav om ersättning. 

Vid mötet som hölls i en positiv anda men som dessvärre inte utmynnade i positivt gehör för våra 

krav framkom emellertid mycket intressant information. 

- AV medger att installationer av mätare ibland görs utan information till ”brukare”. Vid 

installation till privatpersoner lämnas AV ut ett A4-dokument innehållande regler och 

föreskrifter. AV har ingen liknade för Föreningar typ Kolarbo –  AV skall ta upp detta som ett 

förslag. Dokumentet som ges till privatpersoner skall skickas meddelst mail till Toni. 

- Det åligger alltid ”brukare” att se till att installation kan göras på ett riktigt sätt, dvs om AV 

vid installationen av mätaren påpekat ”felaktigheten” med höjdskillnaden hade Kolarbo 

redan vid denna installation fått en kostnad 

- Inga andra än AV får installera mätare, här har ett fel begåtts då Grynäs Gräv lagat denna 

läcka, AV kontaktar Grytnäs Gräv 

- Det åligger ”brukare” att se till att vattnet i ledningarna från mätare alltid är tjänligt enligt de 

bestämmelser som gäller, ex Livsmedelverkets föreskrifter, om Kolarbo hade haft en daglig 

förbrukning överstigande 10 kbm hade Kolarbo varit skyldiga att göra ett vattenprov varje år 

( ca kostnad 20.000:- ) Vi kan gå in och läsa på Livsmedelsföreskrifter om vatten 2001:30 

- Det åligger ”brukare” att se till att mätare och avstängningar är korrekta, mätare skall byts 

inom 10-års perioder, visar oftast fel redan efter 5 år. På fråga om rekommendation av 

mätare mm får vi namnet på den partner som AV anlitar, Hydrostandard i Borlänge, Jan-Erik, 

0243-248500 

- AV påstår att ingen på AV har varit medveten om att denna läcka har lagats, AV tillstår att 

samtal inkommit men efter det har inget skett. På direkt fråga hur ett ärende bara kan 

”försvinna” medges att AV här har ett problem 

Sammanfattningsvis var vi väldigt nära en uppgörelse då vi bla påpekade att Grytnäs Gräv varit 

ute 2 dagar ist för 1 på grund av denna nivåskillnad mellan rören för anslutning av mätare. Vår 

slutsats att vi inte kom till en uppgörelse var nog ändock att AV såg att detta kunde bli ett sk 

prejudikat varför fler föreningar/privatpersoner skulle ansöka om ersättning. 

 

Till sist – tyvärr – men vi försökte…… 

 

Roland / Toni 


