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Information och rekommendation till nätägare vid utbyte av 

elmätare 

Fortifikationsverket rekommenderar nätägare att, om möjligt, senarelägga utbyte av elmätare 
inom Fortifikationsverkets bestånd, till dess det är fastställt vilka av de funktionskrav som 
anges i 25 – 31 §§ i Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av 
överförd el, myndigheten avser begära undantag från i enlighet med  
32 § i samma förordning. Syftet med rekommendationen är att begränsa risken för att mätare 
som byts ut nu, inom kort kommer behöva bytas igen.  
 
Bakgrund 
I förordningen 1999:716 om mätning, beräkning och rapportering av överförd el anges de 
funktionskrav som ska gälla för mätsystem och mätare framöver. I 32 § anges att svenska 
myndigheter har rätt till undantag från dessa funktionskrav, i det fall det bedöms att 
undantaget är av vikt för rikets säkerhet. Fortifikationsverket har fört en dialog med 
Försvarsmakten om deras behov av undantag från funktionskraven och ett arbete pågår inom 
Försvarsmakten om att fastställa vilka funktionskrav det är relevant att begära undantag ifrån. 
 
Även om arbetet inte är slutfört, känner vi redan nu till att det är aktuellt att begära undantag 
från vissa funktionskrav. Vi har idag inte kännedom om vilka funktionskrav som är aktuella för 
undantaget utan det är en diskussion som pågår. Det står dock klart att de undantag som 
kommer vara aktuella, kommer gälla för samtliga mätare inom vårt bestånd. 
 
Vi har noterat att det pågår ett stort arbete med att byta ut elmätare över hela landet och vi blir 
fortlöpande kontaktade av nätägare som önskar byta ut mätarna inom vårt bestånd.  
Eftersom vi känner till att de mätare som ska monteras inom vårt bestånd, i framtiden kommer 
att omfattas av undantag från funktionskrav, föreslår Fortifikationsverket att utbyte av de 
mätare som finns inom vårt bestånd senareläggs i syfte att undvika att arbetet behöver göras 
om på nytt när förutsättningarna blivit klarlagda.  
 
Fortifikationsverket har som ambition att återkomma i denna fråga så snart mer information 
finns avseende vilka undantag som är aktuella.  
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