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Regler för auktorisation och certifiering, värmemätare 

§ 1 Giltighetsområde 

Auktorisation och certifikat omfattar installation eller byte av mätare, i det ingår elanslutning, 

röranslutning, funktionskontroll och felsökning i samband med mätarhanteringen. Auktorisation och 

certifikat ges efter ansökan och godkänd prövning av företag och montör. 

§ 2 Auktorisation av företag 

Ansökan om auktorisation görs skriftligen med ansökningsformulär ställd till Energiföretagen Sverige, 

Auktorisationsnämnden mätare, 101 53 STOCKHOLM. Ansökningsblankett finns på Energiföretagens 

hemsida. 

Auktoriserat företag erhåller av Energiföretagen Sverige utfärdat intyg. Auktoriserade företag 

registerhålls på Energiföretagens hemsida. 

Sker förändring i fråga om det auktoriserade företagets montörer, firma eller firmateckning eller 

annan omständighet av betydelse skall detta omedelbart och utan anmodan meddelas 

Energiföretagen Sverige. Detta gäller även för sådana omständigheter som kan inverka på företagets 

förmåga att på ett tillfredställande sätt fullgöra sina uppgifter eller om företaget upphör med 

installation eller byte av mätare. 

Auktorisation kan återkallas. Detta kan ske om fordringarna enligt § 3 inte längre föreligger. Detsamma 

gäller om det kommer till Energiföretagen Sveriges kännedom via kontrollbesök etc. att företaget inte 

följer gällande lagar, normer och föreskrifter. Företaget har dock rätt att få skälig tid att ombesörja 

rättelse. 

Upphör auktorisationen att gälla skall intyget ofördröjligen återställas till Energiföretagen Sverige. 

En årlig rapport ska skickas in till Energiföretagen Sverige senast 31/10 varje år enligt bilaga 1. Vid 

utebliven Årlig rapport stryks det Auktoriserade företaget från förteckningen på hemsidan.  
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§ 3 Krav för auktorisation av företag 

Som villkor för auktorisation gäller att företaget: 

1. följer myndighetskrav och tekniska bestämmelser samt av leverantör utfärdade 

installationsanvisningar 

2. vidmakthåller lämnade uppgifter 

3. redovisar kvalitetssystem1 

4. ansvarar för att installationsarbetet utförs av certifierade montörer 

5. bereder kontrollant möjlighet till kontrollbesök samt åtgärdar eventuella brister 

6. lämnar årlig rapport till Energiföretagen Sverige med stöd av bilaga 1 senast den sista oktober 

varje år 

§ 4 Avgifter för auktorisation av företag 

Energiföretagen Sverige fastställer årligen en avgift för auktorisation av företag som ska täcka 

kostnader för registerhållning, kontrollbesök etc. 

§ 5 Certifiering av montör 

Certifikat för installation eller byte av mätare lämnas till montör som har genomgått prövning och som 

uppfyller Energiföretagen Sveriges krav. 

Ansökan om certifikat görs skriftligen till: 

Energiföretagen Sverige 

Auktorisationsnämnden mätare 

101 53 STOCKHOLM. 

Till ansökan bifogas enligt nedan. 

Certifikat kan återkallas av Energiföretagen Sverige om villkoren för certifikat inte längre föreligger. 

Detsamma skall gälla om det kommer till Energiföretagen Sveriges kännedom att montören inte följer 

lagar, normer och föreskrifter. Montören har dock rätt att få skälig tid för att ombesörja rättelse. 

                                                           
 

1 Med kvalitetssystem menas de åtgärder som företaget dokumenterat i arbetsbeskrivningar och som rutinmässigt görs i anslutning till 

installationsarbetet. Dessa kan t.ex. vara kontroll av funktion, egenkontroll vid installation eller byte av mätare. Arbetsbeskrivningar skall 

finnas upprättade som omfattar installationsanvisningar samt anvisningar för hantering av felaktiga produkter och avvikande förutsättningar 

vid installation. 
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Om en certifierad mätarmontör arbetar på ett icke auktoriserat företag under mer än fem års tid 

upphör certifikatet att gälla. 

Upphör certifieringen att gälla skall certifikatet ofördröjligen återställas till Energiföretagen Sverige. 

§ 6 Krav för certifiering av montör 

Som villkor för certifikat gäller att montör har: 

1. intyg om installation eller byte av 20 mätare i fält underskriven av närmaste 

chef/uppdragsgivare (integreringsverk, tempgivarpar och flödesgivare)2 

2. fått produktspecifik information av mätarleverantör. Intyget får vara max 2 år gammalt. Intyg 

på att montören har fått information om inköpta mätare från 2011 och framåt ska bifogas. 

Montörens kännedom om äldre mätare kan med fördel dokumenteras av auktoriserat företag 

3. genomgått teoretisk utbildning om värmemätare, lagar och förordningar, dimensionering av 

värmemätare, fjärrkyla teori, kommunikation, åskskydd, felsökning, trycksatta anordningar, 

elsäkerhet och arbetsmiljö 

4. Är certifierad i Heta arbeten 

§ 7 Avgift för certifiering av montör 

Ingen särskild avgift för certifiering uttas. 

§ 8 Mätarleverantörens skyldigheter 

Leverantör av mätare svarar för dokumenterade installationsanvisningar och dokumenterad 

produktspecifik information av montör. Uppdateringen av informationen ska ske minst vartannat år 

eller vid ny mätartyp eller vid behov. På Energiföretagen Sveriges hemsida finns blankett för ”Intyg om 

produktspecifik information hos mätarleverantör” Se bilaga 3. 

 

 

Bilaga 1. Årlig rapport, värmemätare 

Bilaga 2 Intyg om installation eller byte av mätare i fält 

Bilaga 3 Intyg om produktspecifik information, värmemätare 

                                                           
 

2 Vid speciella fall kan ett intyg skrivas ut av en kontrollant. På Energiföretagens hemsida finns blanketter för ”Intyg om installation eller byte 
av mätare i fält” Se bilaga 2. 


