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Västerbergslagen Elnät AB (VB Elnät) startar året med att byta ut 7000 elmätare till smarta
elmätare i Fagersta
Alla VB Elnäts kunder med max 63A som huvudsäkring kommer att få en ny smart
elmätare. Förutom att leverera mätvärden/timme, mäter den även elproduktion och
spänningskvalitet dessutom registreras avbrott i elleveransen.
Inför mätarbytet får kunden ett aviseringsbrev med information om när bytet kommer att ske
samt kontaktuppgifter till montören.
Ca 100 mätare per dag kommer att bytas ut områdesvis. VB Elnäts underentreprenör Vattenfall
Services Nordic AB kommer efter nyår att ta emot tidsbokningar för bytet av elmätare.
Information om tider och telefonnummer kommer att finnas i brevet som kunder kommer att få
innan mätarbytet.
Förberedelse inför bytet
Underentreprenören behöver hjälp av kunderna för att mätarbyten skall gå så smidigt och
effektivt som möjligt för kunden. Kunden bör undersöka att elmätaren är framkomlig och är ej
blockerad av något, exempelvis ved. Om mätaren är placerad utanför huset/lägenheten kan
underentreprenören kunna genomföra bytet även om kunden inte är hemma. Vill kunden vara
med vid bytet så är det viktigt att tid för bytet bokas i förtid. Alla kunder som har mätare
inomhus eller är ej tillgänglig av någon anledning uppmanas så fort man fått brevet om det
kommande bytet att ringa och boka tid för mätarbytet. Alla mätare skall bytas för att uppfylla
kommande föreskrifter.
Antennmontage
Om elmätaren sitter i ett plåtskåp kommer den att förses med en antenn, eftersom den nya
mätaren kommunicerar via radio.
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Värmepumpar
Kunder som har värmepump kan behöva utföra ett frånslag på säkerhetsbrytaren som finns intill
pumpen, för att den ska starta upp på nytt efter avbrottet. Värmepumpen kan t.ex. larma för fel
fasföljd men i de flesta fall kan detta åtgärdas genom att stänga av säkerhetsbrytaren och starta
den på nytt.
Spisar
På en del nya spisar måste klockan ställas in på nytt efter avbrottet. Var uppmärksam på att om
klockan på spisen inte är inställd så kan det vara så att spisen inte fungerar.
Övrig elektronisk utrustning
Under tiden som mätarbytet pågår i ert område så kan det vara bra att ha känslig utrustning
avstängd när ni inte är hemma, fram tills att er mätare har blivit utbytt, som en extra
säkerhetsåtgärd.
Samtliga 7000 elmätare i Fagersta beräknas vara utbytta under maj månad 2018.
I början av 2019 skall elmätare hos samtliga VB Elnäts kunder vara utbytta.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Mikael Boström 0240-876 21
Om VB Energi
VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika.
Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av
vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6%), Ludvika Kommun (28,6%) och Fagersta
Kommun (20.8%). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens
samhällsutveckling. Läs mer www.vbenergi.se
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