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Information till elinstallatörer angående regler för flytt av
direktmätmätare inom Fortums nätområden.
Vid väsentlig ombyggnad av elsystem eller vid nybyggnation inom byggnad krävs att
elmätaren görs tillgänglig för nätägaren genom att placeras i ett allmänt utrymme eller i
lokal där nätägaren normalt kan få tillträde under dagtid t.ex. kontorslokal, affär m.m.
(OBS! Ej i bostad.)
Exempel på allmänna utrymmen är mätarrum, nisch, fasadmätarskåp m.m. Allmänna regler
i enlighet med SEK Standard SS 437 01 40 och AMI (Anslutning Mätning Installation,
publikation från Svensk Energi samt Elinstallatörernas Intresseorganisation EIO).
Undantag från kravet att flytta mätare till allmänt utrymme kan anses föreligga i enskilda
fall. De enskilda fallen är:
För flerbostadshus:
1. Mätsystemet kan vara kvar i lägenheten vid övergång till 3-fas, om 3-fas redan finns
framdraget in i lägenheten (tre faser framdragna till mätarsäkring).
2. Mätsystem får flyttas inom lägenheten om huvudledningen endast ändras inom
lägenheten, i allmänhet från äldre säkringslåda i lägenhet till mätaren (enligt pkt.1 ovan).
OBS! Fram till säkringslåda skall 3-fasledning vara framdraget vid tidigare utförande
enligt då gällande standard eller anvisning från nätägaren.
3. Tidigare påbörjade arbeten där ny huvudledning framdragits och det på varje
våningsplan monterats en avgreningsplint och några av anläggningarna har anslutits
med 3-fas och fått mätsystem placerad i lägenheten får även övriga anläggningar på
samma huvudledning slutföra ändringen på samma sätt som de som redan fått
godkänt.
För villa:
4. Mätsystem får flyttas inomhus om servisledningen ej behöver förlängas och
servisledningen är av typ FKKJ, N1XV-. Inga skarvar på servisledning utförs inom
byggnad.
5. Mätsystem får flyttas inomhus om arbetet utförs efter servislådan t.ex. på huvudledning
under förutsättningar enligt pkt. 4.
6. Anmärkning, att t.ex. byta mätartavla på mätsystem är inte att anse som en väsentlig
förändring och mätsystemet får då sitta kvar eller flyttas enligt pkt. 4.

