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Dags för byte av din elmätare 

 

Anläggningsnummer: 735999123000123456 

Anläggningsadress: Testvägen 2, 300 07 Teststaden 

  

Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt 5 miljoner elmätare ska bytas ut innan år 

2025. Alla elmätare behöver ha nya funktioner för att kunna skapa en mer utvecklad elmarknad som 

kan möta framtidens miljömål. Detta innebär att Gislaved Energi Elnät AB nu byter alla elmätare i vårt 

nätområde under perioden 2019-2022. För mer information om elmätarbytet, se baksidan på detta 

brev. 

Tid för mätarbyte 
 

Vi har bokat följande tid för byte av elmätare hos dig: 

2019-10-12  någon gång mellan kl.  09:30-12:00 

Tänk på att du eller någon annan vuxen måste vara hemma vid mätarbytet. Har du husdjur ber vi dig 

hålla dem kopplade eller instängda under vårt besök. Elen till fastigheten kommer att vara avstängd 

under ca 15-20 minuter medan bytet görs. 

Behöver du boka om din tid eller vill ha en påminnelse om bokad tid? 
 

Om inte tiden passar kan du boka en ny tid på ett av nedanstående sätt, senast dagen före bokat 

besök. Det kostar inget att boka om din tid. Här kan du också registrerat mobilnummer/e-postadress 

för att få en påminnelse innan mätarbytet även om du inte bokar om din tid. 
 

Mobiltelefon 

Ladda ner en QR-läsare till din smarta mobiltelefon och skanna 

koden till höger. När du valt tid har du möjlighet att ange ditt 

mobilnummer och få en SMS-påminnelse dagen före mätarbytet. 

 

Internet Använd denna länk:  http://gislaved.bokaom.nu/P5FBC5 

Kundservice kundservice@gislavedenergi.se eller tel 0371-58 91 00  

Anläggningsinnehavarens ansvar 
 

Innehavaren av en anläggning, alltså den person som råder över anläggningen som vi ska utföra 

elmätarbytet på, är enligt lag ansvarig för att anläggningen är korrekt utförd och hålls i ett sådant skick 

att den är säker för allmänheten och tillgänglig för mätarbyte. Därefter är det Gislaved Energi Elnät AB 

som ansvarar för att själva elmätarbytet sker på ett elsäkert vis. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, kundservice@gislavedenergi.se eller tel 

0371-58 91 00. Du hittar också mer information om elmätaren och mätarbytet på 

www.gislavedenergi.se/elmatarbyte 

 

Med vänlig hälsning 

Gislaved Energi Elnät AB 
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Gislaved Energi Elnät AB 

Box 181 

332 24 Gislaved 

 

 



 

 

Inför byte av elmätare – för din och vår säkerhet 

Det är vi på Gislaved Energi Elnät som äger elmätaren som sitter i din fastighet. 

Under de närmsta åren kommer Gislaved Energi Elnät att byta ut cirka 3 000 elmätare hos våra 

kunder. Vi påbörjade bytet till nya elmätare för ett par år sedan men nu ökar vi takten för att alla 

byten ska vara genomförda i god tid innan 2025.  

Under perioden då alla elmätare byts ut till nya elmätare, kan du komma att träffa på våra 

montörer med ID-kort och bilar uppmärkta med Gislaved Energi Elnäts logotype 

Anläggningsinnehavarens ansvar  

Innehavaren av en anläggning, alltså den person som råder över anläggningen som vi ska 

utföra elmätarbytet på, är enligt lag ansvarig för att anläggningen är korrekt utförd och hålls i ett 

sådant skick att den är säker för allmänheten och tillgänglig för mätarbyte.  

Därefter är det Gislaved Energi Elnät AB som ansvarar för att själva elmätarbytet sker på ett 

elsäkert vis. 

Gör din elmätare lätt tillgänglig 

För att vårt arbete ska gå så smidigt som möjligt, ber vi dig plocka bort saker som eventuellt 

blockerar mätaren. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vid bytet.  

Mätare inomhus 

Sitter din mätare inomhus eller ej tillgänglig för oss på Gislaved Energi Elnät så måste någon 

vuxen vara hemma i samband med bytet.  

Boka om din tid enligt informationen i det här brevetom den föreslagna tiden inte passar, eller 

be en granne eller släkting vara hemma under tiden för bytet. 

Ett kort elavbrott 

När vi byter din elmätare kommer det bli ett kort elavbrott.  

Det är viktigt att all känslig elektrisk utrustning är avstängd under den tiden.  

Montören kommer att lämna information om elmätarbytet när arbetet är klart. 

Vill du göra din anläggning spänningslös 

Om du vill göra ditt hus, lägenhet eller sommarhus/fritidshus spänningslöst under en längre tid 

är det viktigt att du stänger av elmätaren på brytarknappen.  

Då kan vi fortfarande ha kontakt med din elmätare och samla in din mätarställning så att din 

faktura blir rätt.  

Läs mer om hur du bäst gör din anläggning spänningslös här 

www.gislavedenergi.se/elmatarbyte 

 


