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NÄT 2004 N (rev.) Supplement till NÄT 2004 N 
 
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV 
ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH 
ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 
(näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, 
lågspänning) 
 
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.  
 
I villkoren har 1.2, 1.3, 1.5, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3, 4.5-4.8, 6.1 samt 8.1 
ändrats. Vidare är villkoren 1.6 och 2.14-2.20 nya.  
 
Ändringar och tillägg till NÄT 2004 N har kursiverats och markerats 
med fet stil. 
 
1.2 I dessa villkor avses med 
 
- elleverantör (elhandelsföretag): avser i detta avtal den som säljer el till 
en kund.  
 
- nätägare (elnätsföretag): innehavare av nätkoncession för det område 
där kundens anläggningar är belägna. 
 
- passdel: avser den del av säkringsutrustningen som begränsar 
storleken på den huvudsäkring som kan användas. 
 
- schablonberäkning: den beräkning av mängden överförd el och dess 
fördelning över tiden som en nätägare  inom ett av myndighet fastställt 
geografiskt område utför avseende kunder som har ett säkringsabonnemang 
om högst 63 ampère och som inte efter särskild överenskommelse 
timavräknas.  
  
1.3  Första stycket skall ha följande lydelse: 
Enligt ellagen (1997:857) kan ett byte av elleverantör och/eller 
balansansvarig endast ske den första dagen i en kalendermånad. Det åligger 
den nye elleverantören att anmäla detta till nätägaren senast femtonde 
dagen i kalendermånaden innan bytet avses äga rum. 
 
1.5 Nätägaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas enligt denna punkt. 
 
Personuppgifter som lämnas till nätägaren kommer att behandlas för att 
kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller annan författning. Personuppgifter kan därvid komma att lämnas 
ut till samarbetspartners som för nätägarens räkning utför 
verksamhetsanknutna åtgärder. Vidare kan personuppgifterna  
komma att användas av nätägaren för marknadsföringsändamål, 
marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om 
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nätägarens tjänster och produkter. För uppdatering av personupp- 
gifterna kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. 
 
Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för 
marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan 
behandling, meddela nätägaren detta. 
 
Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information 
om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål 
dessa uppgifter behandlas. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga 
uppgifter om kunden. Begäran om information eller rättelse skall vara 
egenhändigt undertecknad och ställas till nätägaren. 
 
1.6 Nätägaren skall informera kunden om leveranssäkerheten i 
elnätet och om rätten till avbrottsersättning och skadestånd. 
 
Avbrottsersättning 
2.14 Om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande tid 
om minst 12 timmar har kunden rätt till avbrottsersättning om inte 
någon av följande situationer föreligger. 
1. Avbrottet beror på kundens försummelse. 
2. Överföringen har avbrutits med stöd av 2.6. 
3. Nätägaren kan visa att avbrottet berott på ett hinder utanför 
berörd nätägares kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntats 
ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha 
undvikit eller övervunnit. 
4. Avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar 
har en spänning om 220 kilovolt eller mer. 
 
2.15 Nätägaren till vars nät kundens anläggning är ansluten skall 
betala avbrottsersättning till kunden enligt de närmare bestämmelser 
som anges nedan. 

2.16 När avbrottsersättning beräknas skall en period med avbruten 
överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den tidpunkt då 
avbrottet upphört, om överföringen därefter har fungerat oavbrutet 
under de närmast följande två timmarna. 

Avbrottsersättningen skall 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 lagen (1962:381) om allmän försäkring 
avrundat till närmast högre hundratal kronor. 

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar skall för varje 
därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod 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 skall för en avbrottsperiod uppgå till högst 300 
procent av kundens beräknade årliga nätkostnad. 

2.17 Avbrottsersättning får jämkas efter vad som är skäligt 
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- om avbrottsersättningen är oskäligt betungande med hänsyn till de 
ekonomiska förhållandena hos nätägaren eller hos ägare till annat nät 
som på grund av avbrottet är ersättningsskyldig gentemot nätägaren 
enligt ellagen, eller 

- om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas 
för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. 

 
2.18 Nätägaren skall utge avbrottsersättning utan oskäligt dröjsmål 
och aldrig senare än sex månader från utgången av den månad då 
nätägaren fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. 

Om betalning inte sker i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntelagen för 
ej utgiven ersättning. 

2.19 Om kunden inte erhållit avbrottsersättning skall kunden 
underrätta nätägaren om anspråk på avbrottsersättning inom två år 
från det att avbrottet upphört. Gör kunden inte det har han eller hon 
förlorat rätten till avbrottsersättning för det aktuella avbrottet. 

2.20 Avbrottsersättning skall avräknas från skadestånd som enligt 
2.10 betalas ut på grund av samma elavbrott. 
 
3.4 Första stycket skall ha följande lydelse: 
Nätägaren har rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla 
mätare jämte annan för kontroll av förbrukningen erforderlig utrustning, 
här kallad mätanordningen. Plats för denna väljes av nätägaren efter samråd 
med kunden och skall upplåtas utan kostnad för nätägaren. Mätanordningen 
är nätägarens egendom eller upplåten till dennes förfogande och får hante-
ras endast av nätägaren eller någon som denne anlitat. 
 
3.7 Kunden ansvarar för att ha rätt avgiftsbestämmande passdel och 
säkring. Ändring av avgiftsbestämmande passdel eller säkring får ske en-
dast efter nätägarens medgivande. 
 
Mätning
4.1 Till kunden överförd el registreras av nätägarens mätare eller av mätare 
som denne godkänt. 
 
Omfattar mätanordningen elmätare med överföring av mätvärden 
eller pulser till terminal eller centralsystem och den överförda 
registreringen inte överensstämmer med elmätarens skall 
elmätarens registrering gälla. 
 
4.3 Vid provning är minimikravet att mätarens registrering får ha 
högsta tillåtna fel enligt vad som anges i var tid gällande 
mätföreskrift.  Är avvikelsen större skall mätvärdena rättas och uttaget av 
el anses motsvara de rättade värdena. 
 
4.5. För kunder vars köp av el inte ingår i underlaget för schablo- 
beräkning skall, om inte noggrannare mätning begärts, timmätning 
och timavräkning ske. 
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En mätare hos en kund vars köp av el ingår i underlaget för 
schablonberäkning skall läsas av minst var tolfte månad. 
  
Mätarställningen skall läsas av den dag ett leverantörsbyte sker eller en 
elleverans påbörjas. Om avläsning inte kan ske denna dag skall den utföras 
högst fem vardagar före eller efter påbörjad elleverans och en beräkning av 
mätarställningen utföras för tidpunkten då elleveransen påbörjades. 
Mätarställningen skall vidare avläsas vid byte av mätare. 
 
Om avtalsförhållandet med nätägaren eller om avtalsförhållandet med 
elleverantören upphör på annan grund än leverantörsbyte skall avläsning 
ske i anslutning till att något av avtalsförhållandena för uttagspunkten 
upphör. 
 
Om nätägaren, till följd av omständigheter som ligger utanför dennes 
kontroll, inte kan utföra mätaravläsning enligt ovan får mätarställningen i 
stället beräknas. En sådan beräkning skall vara baserad på tidigare års 
förbrukning om inte annan beräkningsgrund är mer rättvisande. 
 
Om inte annat framgår av författning skall avläsning ske vid tidpunkt och på 
sätt som bestäms av nätägaren. 
  
Nätägaren får av kunden ta ut ersättning för skäliga kostnader som 
uppkommer i samband med annan avläsning än ovan angivits, dock med 
undantag för avläsning i samband med frånkoppling enligt 6.3 nedan. 
 
4.6 Andra stycket skall ha följande lydelse: 
 För en kund vars köp av el ingår i underlaget för schablonberäkningen skall 
nätägaren sända en rapport som avser hur mycket el som överförts under 
högst ett år. En sådan rapport skall sändas till kunden senast i samband med 
den debitering som följer på avläsningen (denna rapportering sker 
vanligen genom fakturan). Till berörd elleverantör skall sådan rapport 
sändas senast en månad efter avläsningstillfället.  
 
4.7 Sista meningen i tredje stycket har utgått.  
  
4.8 Första stycket skall ha följande lydelse: 
Om det vid provning eller på annat sätt konstaterats att mätanordningen 
inte fungerar eller om denna registrerat annan mängd överförd el än den 
verkliga eller har fel skett vid avläsning, beräknar nätägaren efter samråd 
med kunden och berörda elleverantörer den mängd el som överförts. 
Beräkningen skall ligga till grund för nätägarens debitering. 
 
6.1 ”följa gällande föreskrifter” har tagits bort. 
 
8.1 Om en kund saknar elleverantör är nätägaren enligt lag skyldig att 
anvisa kunden en sådan (anvisningsleverantör).    
 
Nätägaren skall omedelbart underrätta kunden om vilken 
elleverantör som anvisats och om kundens möjligheter att byta 
elleverantör. 
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