
Signerar dokument: Ellevio Offert 31762066

Gråhundens Samfällighetsförening, följ PILEN

Offertdatum: 2022-02-01
Handläggare: Fadi Yeldico
Tel: 020-46 00 26

Gråhundens Samfällighetsförening

Gråhundsvägen,98
12862 SKÖNDAL
SVERIGE

OFFERT
Ärendenr:31762066

(Ellevios exemplar)

Offerten avser
Nyanslutning-Permanent servis

Fastighetsbeteckning
GRÅHUNOEN 20

Servisnr Spänning (kV) System
FD64714 0,4kV TN-C
Servisadress Servistyp Ellevios matningspunkt
Gråhundsvägen,140 Ordinarie -
Antal ledningar

I
Kabeltyp Kabelarea Servissäkring per

I
Total servissäkring {A)

ledning (A)
1 SE-NlXV 4x240 200A 200

AnläggningslD Områdes ID
735999102111674326 Stockholm
Anläggningsadress Mätar-

I
Mätar- Abonnemang

I
Mätarplacering

tavla säkring (A)
Gråhundsvägen 140, SKÖNDAL Al 80A FD Effekt L04S Mätarskåp

Grundavgift exkl moms (kr) Moms(kr) Grundavgift inkl moms {kr)
195126 48781.5 243907.5
Tjältining exkl moms (kr) Moms(kr) Tjältining inkl moms {kr)
0 0 0
~rovisorisk vinteråterställning i' "I Moms (kr) Provisorisk vinteråterställning inkl moms (kr)

\o 0
Total anslutningsavgift (kr) ' JMoms (kr) Total anslutningsavgift inkl moms (kr)
195126 ' ,I 48781,5 243907,5

BESTÄLLNING



(insändes undertecknad till Ellevio)
Härmed beställes enligt angivna uppgifter på offerten: Fakturaadress
Underskrift ...Attention.. ...... ....................... ......... :I: Märkning- I Attention ).................................................

1

I Märkning I
'-'O~UIIOIIUI p.1vX) \ldtUIIUIIIIIICI

Klicka för att signera Adress I
- I Postort

i Postnr I II Postert I
,astur • ,.,ekas per e-post I•"~" e-ccstadress)

Orgnr/personnr (betalningsansvarig) Önskat inkopplingsdatum
7179111625 Önskat inkopplingsdatum I
Glöm inte att läsa villkoren på baksidan innan offerten undertecknas!

Ellevro AB (publ) Postadress

1 t 5 53 Stocknolm

Besöksadress

Valhallavägen 203
Stockholm

Telefonimail.'hemsida

Tel +46 (0) 2 046 00 26
elanslulninq@enevio.se
www.ellevlo.se

Säte/org nr

Stockholm
556037-7326

Villkor för Ellevios offert nummer 31762066

Denna offert är bindande under förutsättning att ett exemplar undertecknas och returneras till Ellevia inom sex
(6) månader från offertdatum.

Görs ändringar i offerten är den inte längre gällande, utan medför att ny offert ställs ut.

Offererad avgift förutsätter alt berörda markägare och myndigheter godkänner den planerade byggnationen
och ledningssträckningen.

Offererad avgift kan komma att justeras om den definitiva servissäkringen, mätarsäkringen eller effekten vid
tillkoppling ov anläggningen avviker från angivna värden enligt offerten.

Offererad avgift debiteras normalt efter Ellevias driftsättning, med betalningsvillkor 20 eller 30 dagar. Slutliga
betalningsvillkor bekräftas av Ellevio efter sedvanlig kreditprövning, vilken görs först efter påskriven offert.

Väljer du som kund '
kostnader. De upper

Följande utförs och I:>

arbetet efter att offert signerats har Ellevio rätt att fakturera upparbetade
erno som faktureras kan aldrig överstiga signerat offertbelopp.

v Ellevio

Schakt och återfyllning utanför tomtmark/byggarbetsplats/entreprenadområde. Vid jordbruksfastigheter
och liknande avser tomtmark normalt enbart gårdsplan, trädgårdsmark och liknande kring den byggnad
--- 1.,,_



som Of1SIUIS.

Öppningstillstånd för gatuarbeten på allmän mark etc.

Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling.

Ett besök för anslutningskontrall samt ett återbesök om felaktigheter upptäcks vid första besöket.

Administration, beredning, inmätning och dokumentation.

Följande utförs och bekostas av kunden

Schakt och återfyllning inom tomtmark/byggarbetsplats/entreprenadområden. Hit räknas även skaftvög
som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.

Kabelrör inom tomtmark samt nedläggning av dem.

Mötorskåp, mätartavla, serviscentral. lnstallationsarbetet ska utföras av behörig elinstallatör.

Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom byggnad samt tätning av hålen.

Materiel för infästning och inkoppling av kabeln.

Övervakningssystem för jordfel om TN-5-system (femledarsystem) beställs som servisledning. Normalt
används TN-C-system (fyrledarsystem).

Nätanslutning och elleverans

När kundens anläggning ska anslutas till Ellevios elnät måste två separata avtal tecknas: ( 1) avtal om
anslutning till elnät, samt (2) avtal om elleverans.

Genom att acceptera denna offert ingår kunden avtal om anslutning till elnät med Ellevio ( l ). Det finns tre
olika branschgemensamma allmänna avtalsvillkor. Avtalen återfinns på vår hemsida ellevio.se eller klicka
på respektive länk, enligt nedan:
Privatkund; NÄT20 1 2K (rev)
Företagskund; NÄT2012N (rev) och NÄT2012H (rev).
Avtal om elleverans måste tecknas separat av kunden med ett elhandelsförelag (2). Kunden meddelar
anläggnings-ID enligt orderbekräftelse till elhandelsföretaget. Det elhondelsföretag som kunden tecknar
avtal med måste göra en leveransanmälan till Ellevio senast i samband med att överföringen av el ska
påbörjas. Om kunden saknar avtal om elleverans med ett elhandelsföretag vid denna tidpunkt är Ellevio
enligt lag skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag. Har leveransanmälan ej inkommit kommer GodEI att
anvisas som elhondelsföretog.

Anm: ett nytt anläggnings-ID kan genereras av administrativa skäl även vid ändring av befintlig anläggning.
Kunden bör alltid kontrollera med elhandelsföretaget att avtalet fortfarande är giltigt.

Ellevio AB (publ) Postadress

115 53 Stockholm

0
Besöksadress

Valhallavägen 203
Slockholm

Telefon1mail/hemsida

Tel +46 (0) 2 046 00 26
ela11slu!ninq@ellev1o.se
www.ellevio.se

Säte/org nr

Slockholm
556037-7326

Offertdatum: 2022-02-01



Handläggare: Fadi Veldico
Tel: 020-46 00 26

Gråhundens Samfällighetsförening

Gråhundsvägen,98
12862 SKÖNDAL
SVERIGE

OFFERT
Ärendenr: 31762066

(Kundens exemplar)

Offerten avser
Nyanslutning-Permanent servis

Fastighetsbetecknlng
GRÅHUNDEN 20

Servisnr Spänning (kV) System
F064714 0,4kV TN-C
Servisadress Servistyp Ellevios matningspunkt
Gråhundsvägen,140 Ordinarie -
Antal ledningar

I

Kabeltyp Kabelarea Servissäkring per

I

Total servissäkring (A)
ledning (A)

1 SE-NlXV 4x240 200A 200

AnläggningslD Områdes ID
735999102111674326 Stockholm
Anläggningsadress

I
Mätar-

I
Mätar- Abonnemang

I

Mätarplacerlng
tavla säkring (A)

Gråhundsvägen 140, SKÖNDAL Al BOA FD Effekt L04S Mätarskåp

Grundavgift exkl moms (kr) Moms (kr) Grundavgift inkl moms (kr)
195126 48781.5 243907.S
Tjältining exkl moms (kr) Moms (kr) Tjäl tining inkl moms (kr)
0 0 0
Provisorisk vinteråterställning exkl moms {kr) Moms(kr) Provisorisk vinteråterställning inkl moms (kr)
0 0 0
Total anslutningsavgift (kr) Moms (kr) Total anslutningsavgift inkl moms (kr)
195126 48781,5 243907,5

BESTÄLLNING

Härmed beställes enligt angivna uppgifter på offerten:
Underskrift

0
Fakturaadress
Attention

Gatunamn (box)

Underskrift

Gatunummer

Postnr I Postert

I
Faktura skickas per e-post (ange e-postadress)

Orgnr/personnr {betalningsansvarig) Önskat inkopplingsdatum



Glöm inte att läsa villkoren på baksidan innan offerten undertecknas!

Ellevio AB (publ) Postadress

115 53 S1ockholm

Besöksacress

Valhallavägen 203
Stockhohn

Telefontmailfhemsida

Tel +46 (0) 2 046 00 26
elanslutnl11<1@ellev10.se
www.ellevio.se

Säte/arg nr

Slockholrn
556037-7326

Tack för din förfrågan

Vi bifogar en offert i 2 exemplar på det arbete du efterfrågar. Du som beställare och
betalningsansvarig undertecknar Ellevios exemplar av offerten och skickar tillbaka den i
svarskuvertet. Det andra exemplaret behåller du själv.

Om du inte redan har skickat in en s.k. föranmälan så behöver du skicka in en sådan via en behörig
elinstallatör. Har du inte redan bett en elinstallatör att skicka in en sådan bör du därför göra det
omgående. När vi har godkänt föranmälan skickar vi ett installationsmedgivande till elinstallatören,
som då får påbörja sitt arbete med anslutningspunkten. När arbetet är färdigt meddelar
installatören det till oss genom att skicka in en färdiganmälan.

Därefter gör vi en kontroll för att se att anslutningspunkt, kabelvägar och draggropar finns och
uppfyller gällande föreskrifter och standarder. Det är du som beställare som är ytterst ansvarig för
att arbetet är utfört. Till din hjälp har du din elinstallatör som ska utföra arbetet enligt gällande
regler. Det är endast en elinstallatör eller yrkesman under överinseende av elinstallatör som får
utföra arbete på fas d elanläggning.

Eftergodkännand
elnätet och driftsäi
i fastigheten är färd

!ram servisledning, monterar elmätare, ansluter anläggningen till
nslutningspunkten. Din elinstallatör ansvarar för att elanläggningen

u får el levererad.



Med vänlig hälsning
Ellevio, anslutningsavdelningen

Ellevio AB (publ] Postadress

115 53 Stockholm

Besöksadress

Valhallavägen 203
Stockholm

Telelon/malL1hemsida

Tel •46 (0) 8 671 84 30
elar slulniQQ@eUevio.se
www.ellevio.se

Säte/org nr

Stockholm
556037-7326

NÄT 2012 N (rev)

ALLMÄNNA AVTALS' FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA
ANLÄGGNINGAR TIL ~LN OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA
ANLÄGGNINGAR (nå ,ksamhet eller annan likartad verksamhet,
lågspänning) ALLMÄNNA µ.y I ÄLSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.



1. Inledande bestämmelser
I.I

1.2

1.:;

1.4

Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar
och överföring av el till sådana anläggningar, när anslutningen och över
löringen avser näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. För
anslutning och överföring av el till konsumenter tillämpas andra villkor.
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.
Den som utarbetat dessa allmänna avtalsvillkor får ändra villkoren.
Elnälsföretaget har rätt att mot kunden intöra sådana ändringar. Når
elnälsföretaget inför sådana ändringar får de nya villkoren börja tillämpas
lidigast två månader ottor att elnålsförotagot underrättat kunden om
ändringarna.
I dessa allmänna avtalsvillkcr avses med
anvisat elhandelslöretag: det elhandelslöretag som säljer el till den
kund som inte själv väljer elhandelslöretag. Det anvisade
clhaodetstöretaqct utses av elnåtsförotaget.
balansansvarig: don som i avtal med den systemansvariga
myndigheten åtagit sig del ekonomiska ansvaret för an elsystemet tillförs
lika myckol ol som tas ul i kundens uttagspunkt.
elhandelslöretag (elleverantör enligt el/agen (1997:857)): det företag
som en kund köper sin el av.
elnäts/öre/ag /nä/koncessionshavare enligt el/agen): det företag som
med stöd av nätkoncession ansluter och överför el åt kunden.
nä/koncession: tillstånd att dra fram, använda och underhålla ollodningar
i det område där kundens anläggning finns.
passdcl: avser don del av säkringsutrustningcn som begränsar
storleken på den smältpatron (propp) som kan användas.
sc/Jablonberäkning: den beräkning av mängden överförd el och dess
fördelning över tiden som ett elnätsförelag inom ett av myndighet
fastställt geografiskt område utlör avseende kunder som har ett
säkringsabonnemang om llögst 63 ampere och som inte efter särskild
överenskommelse limavräknas.
systemansvarig myndighet: den myndighet, Affärsverket svenska
kraftnät, i fortsättning on Svenska kraftnät. som har dot övergripande
ansvaret för alt landets produktion och förbrukning av el är i balans.

• uttagspunkt:enligt ellagen den punkt där en kund, som har ett avtal med
ett elnätsföretag. tar ut el för förbrukning.

Elnätsföretaget är enligt personuppgiflslagen (1998:204) ansvarigt för de
personuppqilter som behandlas enligt denna punkt.
Personuppgifter som lämnas till elnätsföretaget kommer att behandlas för
att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldighotor som föreligger enligt lag
eller annanförfattning.
Vidare kan personuppgitterna komma att användas för marknadsanalyser,
statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter.
Personuppgifter kan även komma att behandlas för
ma,knadsföringsändamål av såväl elnätsföretaget som koncernföretag
samt dessa förelagssamarbetspartners.
Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för
marknadsföringsändamål kan när som hoist, för all förhindra sådan
behandling, meddela elnätsföretaget detta.
Porsonuppgiltor kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och
inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För
uppdatering av personuppgitter kan uppgitter även inhämtas från offentliga
och privataregister.
Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information
om vilka uppgifler som finns registrerade om denne samt för vilka
ändamål dessa uppgllter behandlas. Kunden kan även begära räuetsa av
felaktiga uppgifter om kunden.
Begäran om sådan information eller rå
undertecknad och ställas till elnätsför

enhändigt

2. Anslutning av elanläggning
Anslutning och överföring

2.1 Får anslutning till elnätet sam! överföring av el till kundens uttagspunkt
gäller dessa villkor och vad som i övrigt avtalats. Elnälsförotagot tillämpar
vid varje tidpunkt gällande prisbestämmelser.

2.2 Om clnätsförotaget eller kunden så önskar ska skriftllg anmälan göras
eller skriftligt avtal träffas.

2.3 Elnätslöretaget bestämmer spänning och strörnart. Om ändringar av
dessa medför kostnader för kunden vid utbyte av apparater m.m. ska
kostnaderna ersäuas av elnätsförelaget. Hänsyn ska därvid lagas till
uppkommen värdeförändring.
Hinder mot avtalets fullgörande

2.<1 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras
till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig.
myndighetsbeslut. omfattande drittstörningar, störningar i allmänna
transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt
inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars
menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

2.a Om den systemansvariga myndigheten begär an uttaget av cl i området
ska begränsas eller avbrytas kan elnätsförelaget enligt ellagen bli skyldigt
att avbryta eller begränsa överföringen av el till kundens uttagspunkt.

2,6 Elnätslöretaget har rätt att avbryta överföringen av el för an vidta åtgärder
som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller tör att uooränhåna en god drift
och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än
åtgärden kräver,

2,; Kan elnätsförelaget förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen ska
kunden i god tid underrättas på lämpligt sätt.

2.8 När dot är nödvändigt all avbryta eller begränsa kunders uttag av cl onligt
punkterna 2.4 eller 2.6 ska elnätsföretaget fördela tillgänglig
övertöringskapacttet mellan sina kunder så rättvist som möjligt.
När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa uttaget av el enligt punkten
2.5 ska det genomföras så all samhällsviktiga elanvändare prioriteras.
Ersättning för skada m.m.

2.9 För skada orsakad genom inverkan av ct finns bestämmelser om strikt
ansvar i ellagen.

2.10 I de fall ellagens bestämmelser om strikt ansvar inte gäller har kunden rätt
till ersättning av elnätsföretaget för avbrott, inskränkning eller annan
störning i överföringen endast om detta förorsakats av vårdslöshet eller
försummelse från elnätsföretagets sida.
Rätten till ersättning omfattar inte ren förmligenhetsskada och inte heller
löljdskada vid person- eller sakskada.

2.11 Om en kund påtalar att ett byte av elhandetsföretag inte genomförts på
rätt sätt eller i räl! tid svarar elnätsföretaget för att frågan, efter samråd
med det anmälande elhandelsföretaget, utreds. Elnätsfliretaget ska även
lämna besked till kunden om vad som orsakat felaktigheten. Besked ska,
om inte särskilda skäl föreligger, lämnas till kunden inom en månad från
det att kunden tagit kontakt med elnätsföretaget.

2.12 Om elnätsföretaget inte fullgjort sin skyldighet enligt punkten 8.2 eller inte
rapporterat insamlade mätvärden vid ett byte av elhandelsföretag eller vid
ett påbörjande av elleverans enligt punkten 4.6 har kunden rått till
ersättning för den skada som därvid uppstår,
Om kunden gjort sannolikt all denne drabbats av skada men
skadeboloppet into uppgår till 300 kronor per uttagspunkt och skadotilllätlc
ska kunden ändå erhålla ersättning med 300 kronor. För att få ersättning
med högre belopp måste kunden styrka skadan och dess storlek.

2.13 Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin
skada. Försummar den skadelidande parten det kan ersällningen
reduceras i motsvarande mån.
Avbrottsersättning

2.1,, Om ultagspunkten är elektriskt trånkopplad i en eller I/era faser från
spänningssan koncessionerat nät under en sammanh5ngando period om



minst to lv limmar har kunden rätt till avbronsersällning om inte någon av
följande situationer före ligger.

t. Avbrottet beror på kundens försummelse.
2. Överföringen har avbrutits med stöd av punkten 2.6.
3. Elnätsföretaget kan visa att avbrottet berott på ett hinder utanlör berört
elnätsföretags kontroll. som detta into skäligen kundo förväntats ha
räknat med och vars följder detta inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.

.;, Avbrottet är hänförligt till en fel i ett ledningsnät vars ledningar har en
spänning om 220 kilovolt eller mer.

2. 1,; Elnäts företaget till vars nät kundens anläggning är ansluten ska betala
avbrollsersätlning till kunden enligt de närmare bestämmelser som anges
nedan.

2.tn När avbrottsorsättning beräknas ska en period mod avbruten överföring
av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet
upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet under de
nännas I följande två timmarna.
Avbronsersätlningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv timmar och
högst tjugofyra timmar betalas med ·12.5 procent av kundens beräknade
årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalkon (2010:110) avrundat till närmast högra hundratal
kronor.
Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för varje därefter
påbörjad tjugofyralimmarsporiod ytterligare ersättning betalas med 25
procent av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock ytterligare lägst 2
procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor.
Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 procent
av kundens beräknade arliga nätkostnad.
Avbrollsersåttning får jämkas efter vad som är skälig!2.17

2.1S

2.19

2.'.!0

:?.21

3.

om avbrottsersättningen är oskäligt betungande med hänsyn till de
ekonomiska förhållandena hos olnätsförotaget eller hos ägare till annat
nät som på grund av avbrottet är ersättningsskyldig gentemot
otnätsföretagot enligt ellagen, eller
om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas tör
an inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Elnätsföretaget ska utge avbronsersättning utan oskäligt dröj smal och
aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då
elnätsföretaget fick eller borde ha fåll kännedom om avbrottet.
Om betalning into sker i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntolagon
(1975:635) för ej utgiven ersättning.
Om kunden inte erhållit avbrottsersättning ska kunden underrätta
elnätsförelaget om anspråk på avbrottsersättning inom två år från del art
avbrottet upphört. Gör kunden inte del har denne förlorat rätten till
avbrottsersättning för del aktuella avbrottet.
Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som betalas ut på grund
av samma elavbrott
Information
Elnätsföretaget ska informera kunden om fe,•r•~~r. äkerheten i elnätet
och om rätten till avbrousersättninq ocnr

Anläggningar
3.1 Parterna tår inte använda sina anlägg

på motpartens anläggningar, eller så a
tör andra kunder.
Elnätsförelagels anläggningar
Elnätsföretaget drar mot engångsavgifl fram erforderliga ledningar till en
av olnäts!örotagel vald_anslu_tningspunkt. Elnålsförota~et ägor ledningarna

kan uppkomma
ppstå i nätet ollar

Kundens anläggning
3.G Alla förekommande arbeten på kundens anläggning ska utföras enligt

gällande bestämmelser. För arbetets utförande ska, om inte annat följer
av gällande bestämmelser, anlitas behörig elinstallatör.

3. i Anslutning av kundens anläggning till nätet lår endast utföras av
elnätsföretaget.
Elinstallationsarbete som medför behov av ny eller ändrad anslutning eller
som medför väsentliga förändringar i kundens uttag av el ska innan
arbetet påbörjas skriflligen föranmälas till elnälsförotagol av en behörig
elinstallatör.

:1.6 Kunden ansvarar för att ha rätt avgiflsbestämmando passdel oiler säkring.
Ändring av avgiftsbestämmande passdel eller säkring får ske endast eller
elnätsföretagets medgivande.
Elinstallationsarbete enligt punkten 3.7 andra stycket. samt arbete som
avser elmätare, avg iftsbestämmande passdel eller avgirtsbestämmande
säkring ska skriftligen färdiganmälas till elnätsföretaget av en behörig
elinstallatör.

,1.9 Elnätsföretagel äger inte och ansvarar inte för all bekosta, installera eller
underhålla för mätanordningen erforderlig utrustning såsom mätartavla,
mätarskåp ochmätarredningar.

J, to Efnätsföretaget har rätt au kräva att kunden på egen bekostnad ändrar sin
anläggning så att betryggande driftförhållanden uppnås och så all
gällande bestämmelser uppfylls,

s.n Kunden är skyldig all på elnätsföretagets begäran lämna uppgifl orn antalet
anslutna apparater och bruksföremål samt om dessas beskaffenhet och
effoktbehov.

.1.12

:1.1:1

3.14

3.t5

4.

3.2

Kunden tår inte koppla samman elnälsföretagets anläggning med annan
kraftkälla eller anläggning om inte annat avtalats.
Elnätsföretaget eller någon företaget anlitat ska efter samråd med kunden
lämnas tillträde till för denne tillgänglig anläggning och mätanordning.
För de fall kunden inom sin anläggning har uttagspunkl som nyttjas av
annan elanvändare ska kunden tillse an elanvändaren lämnas tillträde till
den mätanordning som tillhör sådan uttagspunkt.
Elnätslöretaget har rätt att göra en besiktning av kundens anläggning.
Om elnätsföretaget vid inkoppling eller besiktning upptäcker felaktigheter i
kundens anläggning, ska elnätsföretaget underrätta kunden om detta.
En besiktning innebär inte att elnätsföretaget övertar det ansvar och de
skyldigheter sorn kunden eller den som utfört arbete på kundens
anläggning kan ha.
Om elnätslöretaget och kunden kommit överens om an ett komplett
femledarsystem ska finnas inom nätstationsområdet ska respektive part
ha erforderlig kontroll över lemledarsystemet så au funklionen upprättl1ålls
i rimlig utsträckning. Överenskommelsen krävor ett separat avtal mellan
parterna.

Mätning, Insamling och rapportering av mätvärden
samt fakturering
Mätning
Till kunden överförd el registreras av elnätstöretaqets mätare eller av
mätare som elnälsföretaget godkänl.
Omfattar mätanordningen elmätare med överföring av mätvärden eller
pulser till terminal eller centralsystem och den överförda registreringen inte
överensstämmer med elmätarens ska elmätarens registrering gälla.
Har part anledning förmoda alt fel föreligger i mätanordningen ska denne
utan oskäligt dröjsmål underrätta andra parten om detta. Kunden har då
rätt att påkalla provning av anordningen. Provningen utförs av
elnätsföretaget. eller någon elnätsföretagel anlitar, om kunden godtar det.
k'11nrlan h!lr ,i,.....L, ,;.u ~It h..an5.r'!> ett f"lrnuninoa11 Lrnnt,nllaroc oiler 11lfi\rc !1\1
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3.5

ocn oestammer <leras Iage etter samrao med xuncen, onsxar kunoen
annan anslutningspunkt, annat läge eller ökad kapacitet ombesörjer
elnätsföretaget sådan åtgärd mot särskild ersättning för de merkostnader
som därvid uppkommer.
Elnätsföretagets ledningar är avsedda för elanslutningen och överföringen
av el och lår inte utan skriftligt tillstånd från elnätslöretaget utnyttjas för
annat ändamål.
ElnätsföreIaget har rått au inom anslutningslastlgheten Installera och bi
behålla mätare jämte annan för kontroll av förbrukningen erforderlig
utrustning. här kallad mätanordningen. Plats för denna väljes av
olnätslöretaget efter samråd mod kunden och ska upplåtas utan kostnad
för elnälsförctaget. Mätanordningen är olniltslöretagets egendom etter
upplåten till dennes förfogande och får hanteras endast av elnätsföretaget
oiler någon som dofta anlitat.
För kund som önskar annan mätning än den elnäts företaget tillämpar för
kunder inom schablonberäkningen finns särskilda bestämmelser om
kostnader för mätare m.m. i ellagen.
Kunden ska se lifl aft för denne tillgänglig målanordning är tätt åtkomlig för
olnätsföretaget. Elnätsföretagets plomberingar eller andra spärrdon får
inte brytas.

.f.6

och avslutande av elleverans. Vid nyanslutning, permanent lrånkoppling
och byte av mätare ska mätarens register avläsas.
Om efnälsföretaget inte kan genomföra insamling av mätvärden enlig!
ovan ska dessa fastställas på annat säll i enlighet rncd vid var tid gällande
föreskrilier.
Om inte annat framgår av förfaUning ska insamling av mätvärden ske vid
tidpunkt och på sätt som bestäms av elnätsföreIaget.
En kund som begär att elförbrukningen ska mätas på annat sätt än som
ovan angivits ska av elnätsföretaget debiteras merkostnaden för denna
mätning och för rapporteringen av resultaten av dessa mätningar. Om
mätningen därvid kräver en annan mätutrustning ska kunden debiteras
kostnaden för mätaren med tillhörande insamlingsutrustning och för dess
installation i ullagspunkten.
Andra kostnader för mätning än do som nu nämnts lår into debiteras
kunden. Trots det sorn sägs i föregående stycke lår en kund, sorn ingåll
oil avtal om leverans av cl som förutsållor att rnängdon överförd el ska
mätas per timme, inte debiteras merkostnader för deua.
Elnälsföretagcls skyldigheter aft rapportera mätvärden regleras i
författning.
Elnäts företaget ska senast vid fakturering till kund vars köp av el ingår i
underlaget för schablonberäkning, och på begäran till det löretag som
kunden utseu, informera om följande utan särskild kostnad för kunden:
mätarställningar vid varje månadsskiltc,
energiförbrukning under mätperioden
beräknad årsförbrukning samt
förbrukningsstatistik per månad i k~
I de fall det begärs ska elnätsförela
förbrukningsstatistik för en längre pe
lillgängllga.

mon månaderna.
om kundens

pgilier finns

Enskilda mätvärden från en uttagspunkt som ska timavräknas per dygn
ska efter leveransmånadens slut och senast vid fakturering rapporteras Iii!
kunden och på begäran till det företag som kunden utsen. Om
f~kt11mrinnnn nmf;itt;u mar :in An mimmi nr.h m.:H'-v~1Amnt kan lr.,vnmrn

,,u,,u.,.,, 01<.u ...,...,.,,, 11.lU uu ..,,._~"'''"' UI\ t-''"'"'"''~""'' nvou,vu..,,u., l,,illWI u11u1-, U•
opartisk sakkunnig.

~.:1 Vid provning ska mätarens registrering anses godtagbar i det fall
avvikelsen inte är större än vad den får vara enligt vid var tid gällande
föreskrifter. Är avvikelsen större ska mätvärdena rättas och uttaqet av el
ansos motsvara do rällado värdena.

4.1 Sker provning på kundens begäran och det då konstateras att mätarens
registrering år godtagbar enligt punkten 4.3 ska kunden ersätta
elnätsföretaget med högst de självkostnader som uppkommit för
provningen. I annat fall bekostas provningen av elnätsföretaget.
Elnätsföretaget ska i förväg informera kund som begär provning om
beräknad kostnad för provningen.
Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering

4.r. Insamling av mätvärden ska sko i enlighet med vid var tid gällande
författning.
Insamling av mätvärden hos en kund ska, om inte noggrannare mätning
begärs, genomföras vid varje månadsskifte för kunder vars köp av el ingår
i underlaget för schablonberäkning och dagligen för övriga kunder.
Därutöver ska mätvärden insamlas vid byte av elhandelsföretag.
påbörjande

4.S Om del vid provning eller på annat sätt konstaterats all måtancrdninqen
inte fungerar eller om denna registrerat annan mängd överförd el än den
verkliga eller har fel sken vid insamling av mätvärden, uppskattar
elnäts företaget eller samråd med kunden och berörda elhandelslöretag
den mängd el som överförts. Uppskattningen ska ligga !ill grund för
elnätslörelagets fakturering.
Sådan uppskallning lår inte ske för längre tid tillbaka än tre år från det au
felet blev känt av båda avtalspartorna. Har part uppenbarligen känt till
omständighet enligt första stycket utan aft underrätta don andra parten om
detta får uppskattning ske för längre tid.
Har överförd mängd enligt denna punkt uppskauats ska elnätsföretaget
meddela detta senast i samband med fakturering.

4.9 Uppskattad överföring enligt punkten 4.8 ska fastställas med ledning av
kundens tidigare kända mätvärden I utlagspunkten sam! övriga
omständigheter sorn kan ha påverkat omfattningen av överföringen.

-1.10 Har den uppskattade överföringen i något av ovanstående fall baserats på
oriktiga antaganden, ska reglering av del felaktigt faklUrerade beloppet
sko. Regleringen ska normalt ske vid påföljande faktureringstillfälle.

5. Betalning och säkerhet
5.1 Kunden ska betala för att vara ansluten lilt nätet och för överföring av ol.

Betalningsskyldigheten omfattar även överföring av el som kunden inte
kunnat lillgodogöra sig på grund av fel inom sin anläggning, eller av annan
orsak som Inte beror på elnätsföretaget.

5.2 Om kunden börjar ta ut el i uttagspunkten utan all ha något giltigt avtal
med ett elhandels företag ska kunden betala för elen till det
elhandelsförelag som elnälsföretaget är skyldigt att anvisa enligt punkten
8,3, enligt de villkor som detta elhandelslöretag tillämpar.

5.:1 Kundens betalning ska vara elnälsföretaget tillhanda senast på den i
elnäts företagets faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 15
dagar ettor dot att olnätsförotagcl avsänt fakturan, om into annat
skriftligen avtalats.

5..1 S~er in~e betalni~g iJätt ~id har ~lnä~för~taget ,r~tl ~n av ~k~nden, för~tom



mätarställ~ ingar. ska vid rappo rtering även mätarstä lln ingar vid varje
månadsskift e redovisas.

För kund med en uttagspunkt som umavräknas per dygn oc h för kund
med en timmätt schablonavräknad utlagspunkt ska elnåtsfö retaget utan
särskild kostnad lill handahå lla uppgifter om förbrukning som m inst
om fattar de senaste tre åren eller innevara nde elnätsavta ls löptid . om
denna är kortare. Dessa uppg ifter ska motsvara de intervaller för vilka
faktureringsinformation hm framstä llt s . E lnätsförc tagot ska även på
kundens begäran lämna uppg iftern a utan särskild kostnad till del företag
som kund en ulsott . E lnätsfö retagel ska utan särskild kostnad för kunden
även tillhandahålla uppgifter om fö rbrukning per dag, vecka, månad oc h år
för en period som minst om fattar de senaste två åren ollar innevarande
olnätsavta ls löptid , om donna är kortar e. E lnätsföretaget ska även på
kundens begära n lämna uppgiftern a utan särskild kostnad till det företag
som kund en utsett . In formationen enligt detta stycke ska göras til lgänglig
var je kvarta l om kunden begär det och i annat fa ll m inst två gånger per år.

V id påbö rjad elleverans eller vid byte av elhandelsföreta g (påbö rjande
eller övertagan de av elleverans) ska elnätsföretaget senast I 5 vardagar
eller att elleverans påbörjats eller övertagits till kund informera om
följande:

tidpunkten för påbörjande eller övertagande av elleverans.
orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande av ollcvcrans).
vilket elhandelsföretag som har avtal om elleverans i uttagspunkten,
anläggningsidentilet (anlid),
identitet för nåtavråkningsområde (områdes id) samt
mätaridentitet.

Till berörda elhandelstöretag sker motsvarande rapportering enligt
författning.

•k7 Fakturering ska grundas på insamlade mätvärden.
Om särskilda skäl föroligger får dock faktureringen sko preliminärt och
baseras på uppskattad mängd överförd el. Den uppskallade mängden
övorförd el ska då fastställas mod ledning av kundens tidigare kända
förbrukning samt övriga omständighoter som I.ex. av kunden uppgivna
förändringar som kan antas påverka mängden övertörd el.
Vid avstämning av fakturering som har grundats på uppskattade
mätvärden ska avstämningen etter insamling av mätvärden ske med
hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats för den tid
avstämningen omfattar. Om inte särskilda skäl för annan beräkningsgrund
föreligger ska uppskattningen därvid utföras som om kundens förbrukning
följt kundkategorins normala förbrukningsmönster.
Fakturering får endast om särskild överenskommelse träffats därom
omfatta kostnader som uppstår efter fakturans förfallodag.
Om inte särskilda skål föreligger ska slutfakturan grundas på insamlade
mätvärden.

7.
i.I

Upplåtelse av mark, m.m.
För utförande och bibehållande av elnäl aggningar för
överföring av el inom elnätsföretagels ornn, J koncession ska kun-
den upplåta mark i erforderlig mån och lämna elnätsföretaget tillträde till
berörda fastigheter. Häri ingår rätt för elnåtsförotagot att underhålla och
reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara
AIIP.r hint1P.r för ~nltinnninn::1rn.:11. Sk~lio hånsvn sk.:11 cfärvirt 1::1s 1111 k11nt1P.n~

1aKlurau~1opµ1:n. iorora rn.mct tmugl ra11n~1agtm 11ari oen r 1a,uura11 cmy1vria
förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med
dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skrittlig belalningspåminnelse
samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

,i.5 Om elnätsföretagot har skälig anledning att befara all kunden inte kommer
att lullgöra sina betalningsförpliktelser har elnätsföretaget rätt all begära
godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt anslutning och
överföring.
Om elnäts företaget enligt första stycket har rätt att begära säkerhet eller
förskottsbetalning har elnätsföretaget också räu all kräva
mänadstakturering.
Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar
sex månaders beräknade avgifter för överföring av el.
Har kunden i ett års lid från det all säkerhet ställdes eller
lörskollsbelalning första gången betalades i rätt tid fullgjort sina
betalningsförpliklelser ska den ställda säkerheten återlämnas respektive
kravet på förskottsbetalning avbrytas.
Om kunden har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel
placeras på räntebärande konto, skiljt från elnätstöretagets egna
lillgängar.

6. Avbrytande av överföring av el (frånkoppling) samt
återinkoppling

6. 1 Försummar kunden all betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna
förskotlsbelalning och är försummelsen inte ringa, får elnätsförelaget
frånkoppla kundens anläggning från nätet. Frånkoppling far också ske om
kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor
och vad som i övrigt avtalats.

6.2 Innan elnäts företaget vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna I
punkton 6.1 ska kunden beredas tilttällc att vidta rånolso.
Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid, minst 15 dagar
räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling lår ske.

G.3 Frånkoppling får även ske när kunden åsidosätter villkor i avtal
beträffande den el som elnätsförelagel överför till kunden och
åsidosättande! medför rätt för elhandelsföretagel att begära frånkoppling.
Ansvaret för all rätten till frånkoppling föreligger åligger alllid den som
begärt åtgärden.
Har kunden, eller trånkoppling som skett enligt första stycket, bytt
elhandelslöretag får elnätsföretaget inte vägra kunden äterinkeppling.

G.,1 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den år föremål för tvist.
6.,; Ateririkeppling sker först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser

enligt avtalet. erlagt ersättning för elnätsförelagets kostnader som
föranletts av åtgärder för frånkoppling och åter inkoppling samt erlagt
eventuclll begärd säkerhet oiler törskotlsbelalning.

S.3 Om en kund saknar avtal om elleverans med ett elhandelstöretaq är
elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa kunden ett sådant (anvisat
elhandelsföretag).
Elnälsförctagct ska utan dröjsmål underrätta kunden om vilket
elhandelsföretag som anvisats och om kundens möjligheter att byta
elhandclstörctag.

s.+ Lämnar elnätstöretaget en anvisning enligt punkten 8.3 till kunden ska
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intres- sen.
7.2 Kunden ska erhålla ersättning enligt gällande författningar och praxis för

skador till följd av ålgärder enligl punklen 7.1.
Är elnätsföretagets anläggningar avsedda uteslutande för anslutning och
överföring av el till kundens anläggning lämnas ersättning endast lör
tillfälliga skador.
Ersättning lämnas inte i något fall för obetydliga tillfälliga skador.

;.:1 Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra
åtgärder som äventyrar elsäkerheten. funktionen eller driften av
clnätstörctaqets anläggningar.

;.+ Om kunden kräver lly11ning eller annan ändring av elnätsföretagels
anläggningar. ska elnätsföretagc1 medverka till detta om into väsentligt
hinder av teknisk natur föreligger. Av lly!lnlngen eller ändringen
föranledda kostnader ska betalas av kunden.

7.5 Om elnätsförelagets anläggning inte är i funktion och inte heller i
framtiden ska användas ska elnätsföretaget på egen bekostnad avlägsna
anläggningen om kunden begär det och anläggningen innebär väsontligl
men för denne.

7.6 Kunden är skyldig all på begäran teckna sorvltutsavtat eller medverka till
att elnätsföretaget erhåller ledningsrätt 1ör sina anläggningar samt au verka
för alt elnätsföretaget till säkerhet för servituts avtal erhåller inskrivning i
fastigheten.

;.; Innehar kunden fastighet med annan rått än äganderält ska vad som ovan
är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Kunden ska verka för a11
etnåtsföretaget lillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit ägare
Iii! fastigheten.

8. Byte och anvisning avelhandelsföretag
8.1 Byte av clhandclsförelag ska genomföras utan särskild kostnad för

kunden.
Det åligger olnä1sföro1agel att genomföra byte av olhandolsförotag enligt
anmälan tran det nya elhandets1öretage1 som kunden van.
Elnätsföretaget är skyldigt att genomföra bytet till den dag
elhandelsföretaget och kunden kommit överens om såvida anmälan från
ethandelsföretaget skett senast t4 dagar innan bytet ska genomföras.
Om byte av ethandelsföretag och/eller balansansvarig inte skett på
föreskrivet säll kommer det tidigare ethandelsföretaget att fortsätta
leveransen. respektive balansansvaret att kvarstå på den tidigare
balansansvarigo tills bytet kan äga rum.

8.2 Det åligger olnätsföretaget att ehor alt anmälan om nytt elhandelsföretag
oiler ny balansansvarig inkommit underrätta anmälando elhandolsföretag
om anmälan är fullständig eller ofullständig. Vid fullständig anmälan ska
elnätsföretagel bekrätta lämnade uppgifter samt om anmälan avser nytt
elhandelslöretag ange beräknad årsförbrukning i ullagspunkten. Vid
ofullständig anmälan ska del av underrättelsen framgå vad som är
ofullständigUfelaklig1 i anmälan.

elnätsföretaget samtidigt underrätta det anvisade elhandelsföretaget om
detta.

9. Giltighet, ändringar och tillägg
!J.1 Avtalet gäller tills vidare.

Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter skriftlig
uppsägning från kunden.

9.2 Om inte annat avtalats får elnätsföretaget ändra sina priser. Vid sådana
prisändringar ska elnätsföretage1 underrätta kunden om ändringarna.
Sådan underrällelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen
genom oil särskilt meddolando till kunden eller gonom annonsering i
dagspressen och information på elnåtsföretagets webbplats. Med
dagspress avses don dagstidning som har störst spridning i don kommun
där överföringen sker.
Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och
kan genomföras utan föregående underrättelse.
Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dennas
storlek.

1I.:J Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen
från insamlat mätvärde, om insamlingen sker inom skålig tid från
ändringstidpunkton, eller från en på skälig grund uppskaUad
mätarställning.

9.4 Enorgimarknadsinspoklionen är tillsynsmyndighet enligt ollagen och kan
bl.a. utöva tillsyn över elnätsföretagens nättariffer tör överföring av el.
Vidare kan villkor och pris för anslutning prövas av
Energimarknadsinspektionen.
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