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5,4 miljoner nya elmätare senast den 1 januari 2025 
Sveriges alla elmätare ska bytas ut för att kunna uppfylla nya krav från både EU och regering. 
Förra gången alla mätare byttes ut var till den 1 juli 2009, då kravet kom att alla kunders 
skulle få sin elanvändning fjärravläst varje månad. 
 
Nu är det dags igen. Även denna gång skall landets alla mätare i hushållen bytas ut. Syftet är 
att öka kundernas möjlighet att påverka sin elräkning genom tätare avläsningar, ända ner till 
var 15:e minut. Förutom tätare mätning ska de kunna klara att hantera en utökad mängd 
mätdata och de får ett helt annat kundgränssnitt för att bli enklare för kunderna att utnyttja nya 
energitjänster. Andra nyheter som blir till fördel för oss som nätägare är exempelvis 
avbrottsregistrering och fjärruppgradering av mätarna.  
 
Vad händer nu hos oss? 
Processen är i gång. Vi har lagt en order tidigare under året på våra nya mätare och tillhörande 
datasystem och dessa har nu anlänt till oss. Vi kommer starta med ett pilotområde som berör 
cirka 200 mätpunkter. Pilotområdet är Törböle och ”nyområdet”, som sträcker sig till kyrkan.  
 
Vi påbörjar bytet av mätare i pilotområdet vecka 41 och beräknas ta en månad innan alla 
mätare och system är på plats i området. Mitten av oktober kommer vi köra en provdrift av 
mätarna på området för att se att alla system fungerar till belåtenhet. Under tiden vi installerar 
de nya mätarna kommer vi nyttja två datasystem, ett för de nya mätarna och ett för de gamla 
mätarna som inte är utbytta. Planen är att de flesta mätarna på vårt nätområde kommer vara 
utbytt till våren 2021.  
 
Vi meddelar de berörda kunderna i tid, vilken dag vi kommer att utföra mätarbytet. Vi måste 
få tillträde hos de kunder som har sin mätare inomhus för att kunna utföra mätarbytet. När vi 
kommer till kund och skall byta mätare så kommer det bli ett kortare elavbrott hos kunden.  
 
Vi hoppas Ni har överseende med att vi är ute och jobbar och kanske orsakar problem hos er 
under tiden vi utför jobbet. 
 
Vid frågor kan Ni kontakta: 
 
Karina Tegelid 0923-64 00 13 
Emil Sikström 073-821 22 75 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Töre Energi ek för 
 
 
 


