Kompletterande avtalsvillkor för
högspänningsanläggning
Gäller från 2017-11-01

För anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till
eller från högspänningsanläggningar gäller av
Svensk Energi utarbetade allmänna avtalsvillkor (”Allmänna Avtalsvillkor”), för
närvarande Elnät 2012 H (Rev). Därutöver
gäller dessa kompletterande avtalsvillkor
samt ett skriftligt individuellt avtal
mellan Öresundskraft AB (”Nätägaren)
och kunden rörande anslutningen av
anläggningen till elnätet samt överföringen
av el (”Elnätsavtalet”). Anslutningen
av anläggningen till elnätet respektive
överföringen av el kan även ha avtalats genom
två separata avtal mellan parterna, d.v.s. ett
anslutningsavtal och ett överföringsavtal.
Vid bristande överensstämmelse ska, om
inte annat är föreskrivet i tvingande lag eller
om omständigheterna inte uppenbarligen
föranleder annat, Elnätsavtalet (respktive
anslutningsavtalet och elöverföringsavtalet)
äga företräde framför övriga villkor och dessa
kompletterande avtalsvillkor äga företräde
framför Allmänna Avtalsvillkor.

själva anslutningen av Anläggningen till
Nätägarens elnät kan i vissa fall även ett separat
anslutningsavtal ingås mellan parterna.

Elnätsavtalet (alternativt anslutningsavtalet och
elöverföringsavtalet) inklusive bilagor, Allmänna
Avtalsvillkor och dessa kompletterande avtalsvillkor
benämns nedan gemensamt för ”Avtalet”.

Driften av Anläggningen och avbrott
i leverans

Allmänt
En elanläggning som är ämnad för konsumtion
eller användning av el benämns i dessa kompletterande avtalsvillkor för ”Konsumtionsanläggning”
(uttag av el från Nätägarens elnät). En elanläggning som är avsedd för produktion av el
benämns i dessa kompletterande avtalsvillkor
för ”Produktionsanläggning” (inmatning av el till
Nätägarens elnät). En Produktionsanläggning
som även har behov av uttag av el omfattas av
två separata abonnemang, ett för inmatning av
el till elnätet och ett för uttag av el från elnätet.
Kundens elanläggning benämns nedan även för
”Anläggningen” oberoende av om fråga är om en
Konsumtions- eller Produktionsanläggning.
Abonnemangen enligt ovan tecknas
genom att Elnätsavtalet undertecknas. För

Anslutningspunkt och ägogräns
Anläggningens anslutningspunkt till Nätägarens
elnät är normalt i anslutningsklämmorna
för Nätägarens serviskabelanslutning (jordeller hängkabel) i Kundens servisställverk.
Gränserna framgår av Anslutningsspecifikation
Effektabonnemang i Elnätsavtalet. Nätägaren
äger och ansvarar för elnätet och övrig egendom
fram till anslutningspunkten. Kunden äger
och ansvarar för Anläggningen och all övrig
egendom efter anslutningspunkten.

Kopplingsområde
I Nätägarens kopplingsansvar1, enligt gällande
elsäkerhetsanvisningar utfärdade av Svensk
Energi, ingår oftast även de elkopplare i de fack
i Anläggningen i vilka Nätägarens kablar är
anslutna. Kopplingsområde och kopplingsansvar
avtalas i förekommande fall mellan parterna i ett
separat avtal om överlåtelse av kopplingsansvar.

Om Kunden avser att utföra elinstallationsarbete
i Anläggningen som medför eller kan medföra
förändringar i överföringen av el till eller från
Anläggningen, ska arbetet anmälas skriftligen
till Nätägaren av en av Kunden anlitad
auktoriserat elinstallatörsföretag innan arbetet
får påbörjas.
Kunden ansvarar för att Anläggningen från och
med den tidpunkt då den ansluts till Nätägarens
elnät uppfyller kraven på Anläggningen enligt
tecknat avtal om anslutning till elnätet samt
att Anläggningen under Avtalets giltighetstid
även kommer att uppfylla de föreskrifter,
villkor, standarder, tekniska normkrav och
liknande som från tid till annan meddelas av
Nätägaren samt samtliga de krav som i övrigt
gäller för en elanläggning enligt tillämplig lag,
gällande elsäkerhetsföreskrifter eller annan
myndighetsföreskrift.
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Kunden ska tillse att Anläggningen, inklusive
servisställverket och övriga delar av
Anläggningen, håller en hög kvalitet och är
fullt funktionsdugligt under hela den tid som
Anläggningen är ansluten till elnätet. Kunden
ska fortlöpande utföra erfoderliga skötseloch underhållsåtgärder (både avhjälpande
och förebyggande) på servisställverket och
övriga delar av Anläggningen, inklusive
de eventuella elkopplare som ingår i
Nätägarens kopplingsansvar, samt vid behov
utföra reparationer och utbyte av berörda
anläggningsdelar. Kunden ska utföra periodiskt
underhåll och kontroll av servisställverket och
övriga delar av Anläggningen enligt kraven
i gällande elsäkerhetsföreskrifter och övriga
tillämpliga föreskrifter.
Om Anläggningen orsakar störningar på elnätet
ska Kunden ersätta Nätägaren för de kostnader
som uppkommer för Nätägaren för att återställa
elnätets funktion. Kunden ska även i övrigt
hålla Nätägaren skadeslös för de kostnader som
Nätägarens åsamkas i följd härav, inklusive
eventuella skadestånd som Nätägaren får
utge till tredje man. Om Nätätgaren genom
mätningar eller på annat sätt kan visa att
Anläggningen inte uppfyller de krav som gäller
för Anläggningen och dess anslutning till elnätet
enligt ovan, så har Nätägaren rätt att frånkoppla
Anläggningen från elnätet intill dess att Kunden,
på egen bekostnad, har vidtagit de åtgärder
som erfordras för att Anläggningen ska uppfylla
gällande krav.
Nätägaren äger rätt att frånkoppla Anläggningen
från elnätet vid driftstörningar, ut- och
ombyggnadsåtgärder samt skötselsåtgärder
på Nätägarens elnät. Nätägaren är inte
ersättningsskyldig gentemot Kunden för
uteblivna leveranser av el till eller från
Anläggningen under den tid som frånkopplingen
pågår. Nätägaren ska dock i skälig utsträckning
verka för att minimera olägenheterna för
Kunden. Vid driftstörningar är Kunden dock
1 Ansvaret att genomföra kopplingsåtgärder

inom ett väl definierat kopplingsområde.

berättigad till ersättning i enlighet med vad
som följer av de Allmänna Avtalsvillkoren.
Nätägaren ska i god tid avisera Kunden om när
planerad skötsel av elnätet kommer att ske som
medför att Anläggningen frånkopplas eller i
övrigt kan påverka leveransen av el till eller från
Anläggningen. Kunden ska tillse att Anläggningen
förses med erforderliga skyddsanordningar som
säkerställer att Anläggningen inte skadas vid
frånkoppling.
Kunden ska tillse att Nätägaren vid behov har
tillträde till Anläggningen. Det åligger således
Kunden att ombesörja så att Nätägaren har
tillgång till de nycklar/kodlås etc. som behövs för
att Nätägaren ska få tillträde till Anläggningen.
Kunden ska inneha egendoms- och ansvarsförsäkring som täcker skador på Anläggningen
som sådan samt skada som kan förorsakas tredje
part (inklusive Nätägaren).

Återinkoppling, frånkoppling, m.m.
Återinkoppling av en frånkopplad Anläggning
till elnätet utgör en anslutning enligt ellagen
för vilken Nätägaren äger rätt att debitera
Kunden en anslutningsavgift enligt Nätägarens
vid aktuell tidpunkt gällande prisättning för
anslutningen och aktuell överföringskapacitet.
Detta gäller dock inte när frånkoppling har skett
pga driftstörningar som inte har förorsakats
av Anläggningen, ut- och ombyggnadsåtgärder
i elnätet eller andra skötselsåtgärder på
Nätägarens elnät.
Om Anläggningen har varit frånkopplad så kan
den ursprungliga överföringskapaciteten i elnätet
ha blivit borttagen eftersom Nätägaren då inte
längre är skyldig att underhålla/sköta ledningar och
reserverad kapacitet och då Nätägaren även i övrigt
har ett ansvar för att använda och utnyttja elnätet
med dess tillgängliga kapacitet på bästa sätt.
Om Kunden i anslutningspunkten utnyttjar
en lägre effekt än vad som har avtalats för
Anläggningen, äger Nätägaren rätt att nyttja
den överskjutande kapaciteten i elnätet intill
dess att Kunden underrättar Nätägaren om
att Kunden avser att utnyttja den avtalade
anslutningeffekten. Sådan underrättelse ska
lämnas i så god tid att Nätägaren har möjlighet
att utföra erfoderliga omställningsåtgärder.
Frånkoppling av Anläggningen kan ske på
Kundens begäran eller då Kunden har avflyttat
från fastigheten med Anläggningen utan att det
har tillkommit en ny innehavare som övertar
ansvaret för Anläggningen. Om Kunden önskar
frånkoppla Anläggningen från elnätet ska
Kunden tillse att detta anmäls skriftligen till
Nätägaren av en av Kunden anlitad auktoriserat
elinstallatörsföretag samt teckna avtal med
Nätägaren om servisbortkoppling innan
frånkopplingen får genomföras.

Mätning och rapportering
Mätpunkten anges i Elnätsavtalet under
Anslutningsspecifikationen Effektabonnemang.
Mätning av överförd energi och effekt sker i
den omfattning och med tillämpning av de
storheter som framgår av vid var tid gällande
Effektabonnemang för företag (prislista med
tillämpningsvillkor) samt vad som har angivits i
Anslutningsspecifikationen Effektabonnemang i
Elnätsavtalet.
Nätägaren svarar för mätning och rapportering
enligt gällande föreskrifter. Nätägarens mätare
ska för varje månad möjliggöra bestämning av
det uttag och den inmatning av el som har skett i
Anläggningen.

Balansansvar och elhandelsavtal
Kunden är skyldig tillse att det finns ett gällande
elhandelsavtal för Anläggningen. Kundens
elleverantör ska meddela Nätägaren att det har
ingåtts ett elhandelsavtal för Anläggningen.
Om Nätägaren inte har erhållit information
om att det finns ett gällande elhandelsavtal för
Anläggningen kommer Nätägaren att anvisa
Kunden ett elhandelsbolag för Anläggningen,
vilket Kunden senare kan ändra genom att teckna
ett elhandelsavtal med en vald elleverantör.

Överföring av el
Överföring av el till respektive från Anläggningen
påbörjas på den dag som överenskommits i
Avtalet.
Nätanslutningens överföringskapacitet
benämns avtalad effekt och anges i Anslutningsspecifikationen Effektabonnemang i Elnätsavtalet. Anslutningspunkten utgör såväl
inmatnings som uttagspunkt för Anläggningen.
Säger Kunden upp ett abonnemang avseende
uttag av el till en Anläggning och det även finns
ett abonnemang avseende inmatning av el
beträffande samma Anläggning, så upphör även
abonnemanget avseende inmatning att gälla per
samma tidpunkt utan föregående uppsägning av
någon av parterna.
Om det föreligger rätt för Nätägaren att
frånkoppla en Anläggning enligt de Allmänna
Avtalsvillkoren på grund av Kundens bristande
betalning, så ska Nätägaren även äga rätt att
samtidigt säga upp varje enskilt abonnemang
(d.v.s. både för inmatning och uttag av el)
som Kunden har tecknat avseende berörd
anslutningspunkt utan att Nätägaren ska ha
något ansvar för den eventuella skada som
uppsägningen kan medföra för Kunden.
Överföringen av el till eller från Anläggningen
omfattar en anslutningseffekt för vilken Kunden
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har erlagt en anslutningsavgift. Om Kundens
effektuttag eller effektinmatning överskrider
avtalad anslutningseffekt är Kunden skyldig
att på Nätägarens begäran erlägga en ny
anslutningsavgift till Nätägaren baserat på
den utökade anslutningseffekten. Kunden ska
därvidlag även ingå ett nytt anslutningsavtal och
ett nytt Elnätsavtal med Nätägaren.
Ändring av den abonnerade effekten
förutsätter att parterna har träffat en skriftlig
överenskommelse härom och att ett nytt
Elnätsavtal tecknas. Såvida parterna inte avtalar
annat kan en ändring av den abonnerade
effekten endast ske vid ett kalenderårsskifte,
och Kundens begäran om ändrat abonnemang
ska lämnas skriftligen till Nätägaren minst en
månad i förväg. Om Kunden gör sig skyldig till
överuttag utöver det tecknade abonnemanget, så
är Kunden skyldig att erlägga en överuttagsavgift
till Nätägaren enligt de priser som gäller enligt
Nätägarens vid aktuell tidpunkt gällande
Effektabonnemang för företag.

Ersättning, avgifter, debitering
och betalning
Om Kunden har flera abonnemang till en
Anläggning så benämns det abonnemang som har
högst abonnerad effekt för huvudabonnemang.
Kund som har ett abonnemang avseende en
Produktionsanläggning är skyldig att informera
Nätägaren om Kunden är momspliktig för
produktionsersättningen. Om moms felaktigt
har utbetalats på grund av att Kunden inte har
lämnat korrekt information till Nätägaren, så är
Kunden skyldig att kompensera Nätägaren för
felaktigt utbetalda belopp.
Ersättningar och avgifter med tillämpningsbestämmelser framgår av Nätägarens vid var tid
gällande Effektabonnemang för företag.
Avgifterna ska erläggas i efterskott och ska vara
Nätägaren tillhanda senast på den i fakturan
angivna förfallodagen. Vid fakturering äger
Nätägaren rätt att i fakturan avräkna belopp
avseende fordran som Kunden har på Nätägaren.
Nätägaren ska då anses erlägga betalning av
sin skuld till Kunden genom kvittning mot
Nätägarens avräknade fordran på Kunden.
Såvida annat inte ovillkorligen följer av Ellagens
bestämmelser så äger Kunden inte rätt till
avbrottsersättning när en Produktionsanläggning
är frånkopplad från elnätet.
Nätägaren äger rätt att överlåta fordran
på avgifter gentemot Kunden som har
uppkommmit enligt Avtalet.

Överlåtelse m.m.
Nätägaren har rätt att, helt eller delvis,
överlåta Avtalet, eller del därav, till annan
part i samband med överlåtelse av elnätet till
sådan part. Nätägaren ska informera Kunden
skriftligen om sådan överlåtelse av Avtalet sker.
Kunden äger inte rätt att, helt eller delvis,
överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter
enligt Avtalet till annan part. Om en tredje part
övertar Anläggningen eller del av Anläggningen,
ska istället ett separat avtal tecknas mellan
Nätägaren och den nya innehavaren av
Anläggningen. Behåller Kunden del av
Anläggningen ska ett nytt avtal även ingås
mellan Nätägaren och Kunden beträffande
sådan del av Anläggningen.
Vid träffande av nytt avtal för en Anläggning
har Nätägaren rätt att införa nya villkor och
avgifter. Detta kan exempelvis bli aktuellt när en
Anläggning som har ingått i ett spridnings- eller
internnät byter ägare och detta föranleder en
ändrad (enskild) anslutning, sektionering, etc.
Om Kunden avser att sälja eller på annat
sätt frånhända sig rätten, helt eller delvis, till
Anläggningen eller till byggnad eller mark
som Anläggningen är belägen på, ska Kunden
skriftligen informera Nätägaren härom.
Nätägaren avgör därefter om Avtalet behöver
revideras. Om Avtalet inte ändras är parterna
ömsesidigt ansvariga för att ha tagit del av och
på lämpligt sätt arkiverat informationen om
ägarförändringen.
Om Kunden inte äger Anläggningen eller den
fastighet på vilken Anläggningen är belägen,
är Kunden skyldig att dels informera ägaren
om ingåendet av Avtalet med Nätägaren,
dels informera Nätägaren om vem som äger
Anläggningen respektive fastigheten. Det
åligger vidare Kunden att ta del av innehållet
i det anslutningsavtal som har tecknats för
Anläggningen mellan ägaren och Nätägaren.

Ändringar och tillägg m.m.
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Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara
bindande, vara skriftliga och undertecknade av
parterna.
Utan hinder av vad som anges ovan äger
Nätägaren dock – då Avtalet gäller en reglerad
verksamhet och är avsett att gälla under lång tid
med begränsade möjligheter för Nätägaren att
säga upp detsamma – rätt att vid behov ensidigt
ändra innehållet i bilagorna 1-32 till Elnätsavtalet
för att under Elnätsavtalets löptid kunna hantera
de ändrade förhållanden som inträder för
Nätägarens elnätsverksamhet. Det kan t.ex. vara

fråga om ändrad lagstiftning, ändrade kostnader
mot överliggande nät eller andra liknande ändrade
omständigheter som påverkar Nätägarens
elnätsverksamhet. Sker ändring eller tillägg i
någon av bilagorna enligt ovan, kan parterna
även träffa överenskommelse om att revidera
Avtalet i övrigt för att anpassa detta till de ändrade
förhållandena.
Om ändringar sker som påverkar Anläggningens
anslutning eller Kundens abonnemang utan att
omfattas av vad som sagts i föregående stycken,
ska ändringarna och tilläggen dokumenteras i ett
nytt avtal mellan Parterna. Vad som ovan under
rubriken ”Överlåtelse m.m.” sagts om tecknande
av nytt avtal ska härvid gälla.
Om Energimarknadsinspektionen eller
annan myndighet efter Avtalets tecknande
påför Nätägaren ytterligare kostnader eller
Nätägaren förorsakas kostnader för att uppfylla
tillkommande krav på åtgärder beträffande
elnätet, ska Kunden stå för, och kompensera
Nätägaren för, en proportionerlig andel
av kostnaderna för sådana tillkommande
investeringar, pålagor eller åtgärder för att
uppfylla de ändrade föreskrifterna. Kunden
ska informera andra berörda parter, till
exempel fastighetsägare eller ny innehavare till
Anläggningen m.fl., om förhållandena enligt ovan.

Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med dagen för båda
parters undertecknande av ett anslutningsavtal
respektive ett elnätsavtal för Anläggningen och
gäller därefter tills vidare. Uppsägningstiden är
två (2) månader från Kundens sida och tolv (12)
månader från Nätägarens sida. Särskild grund
ska föreligga vid uppsägning av Avtalet från
Nätägarens sida. Uppsägning ska ske skriftligen
till den andre parten. Vid Kundens uppsägning
ska det tydligt framgå av uppsägningen vad denna
omfattar, dvs. om den omfattar överföringen
av el, anslutningen som sådan eller bådadera.
Anges inget annat ska uppsägningen anses avse
Avtalet i dess helhet och bortkoppling ske av
Anläggningen från Nätägarens elnät. Kunden ska
anlita ett auktoriserat elinstallatörsföretag för
Anläggningens frånkoppling samt teckna avtal
med Nätägaren om servisbortkopplingen.

Tvist
Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal
ska avgöras genom skiljedomsförfarande
administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitiut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets
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svårighetsgrad, tvistemålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler
ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller
tre skiljemän.
Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg.
Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk
lag ska tillämpas.
Parterna åtar sig att iaktta sekretess avseende
skiljeförfarandet och de dokument som omfattas
av eller på annat sätt härrör från förfarandet,
inklusive skiljedomen om dessa inte kan visas
redan vara allmänt tillgängliga. Undantag från
sekretess enligt det föregående gäller enbart
(i)för skyldighet som må följa av tvingande
lag, föreläggande från behörig domstol eller
myndighet;
(ii)för vad som skäligen må följa av parts legitima
intresse av att skydda, fullgöra eller hävda legala
rättigheter eller skyldigheter eller
(iii)för att verkställa eller klandra skiljedom.
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Bilaga 1 – Nätägarens Effektabonnemang för
företag (prislista med tillämpningsvillkor)
Bilaga 2 – Nätägarens ”Kompleterande avtalsvillkor
för högspänningsanläggning”
Bilaga 3 – Svensk Energis (branschorganisationens),
vid var tid gällande, Allmänna avtalsvillkor för
anslutning av elektriska högspänningsanläggningar
till elnät och överföring av el till eller från sådana
anläggningar, nedan kallade ”Allmänna avtalsvillkoren” (vid Avtalets tecknande NÄT 2012 H)

