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NÄT 2012 N (rev) Supplement till NÄT 2012 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 1.3, 2.14, 4.5, 4.6 och 8.3 ändrats. 

Ändringar och tillägg till NÄT 2012 N har kursiverats och markerats 
med fet stil. 

 

• 1.3 åttonde strecksatsen: Stavningen har ändrats till Svenska kraftnät. 

• 2.14 första styckets inledning ska ha följande lydelse: 
Om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser 
från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande 
period om minst tolv timmar har kunden rätt till avbrottsersättning om 
inte någon av följande situationer föreligger. 

• 4.5 ska ha följande lydelse: 
Insamling av mätvärden ska ske 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 och avslutande av elleverans. Vid nyanslutning, permanent 
frånkoppling och byte av mätare ska mätarens register avläsas. 

Om elnätsföretaget inte kan genomföra insamling av mätvärden enligt 
ovan ska dessa fastställas på annat sätt i enlighet med vid var tid 
gällande föreskrifter.  

Om inte annat framgår av författning ska insamling av mätvärden ske vid 
tidpunkt och på sätt som bestäms av elnätsföretaget.   

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 uttagspunkten. 

Andra kostnader för mätning än de som nu nämnts får inte 
debiteras kunden. Trots det som sägs i föregående stycke får en 
kund, som ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att 
mängden överförd el ska mätas per timme, inte debiteras 
merkostnader för detta. 

• 4.6 ska ha följande lydelse: 
Elnätsföretagets skyldigheter att rapportera mätvärden regleras i 
författning. 

Elnätsföretaget ska senast vid fakturering till kund vars köp av el ingår i 
underlaget för schablonberäkning, och på begäran till det företag som 
kunden utsett, informera om följande utan särskild kostnad för 
kunden: 
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- mätarställningar vid varje månadsskifte, 
- energiförbrukning under mätperioden, 
- beräknad årsförbrukning samt 
- förbrukningsstatistik per månad i kWh för de senaste tretton månaderna. 
I de fall det begärs ska elnätsföretaget lämna uppgifter om 
kundens förbrukningsstatistik för en längre period om dessa 
uppgifter finns tillgängliga. 

Enskilda mätvärden från en uttagspunkt som ska timavräknas per 
dygn ska efter leveransmånadens slut och senast vid fakturering 
rapporteras till kunden och på begäran till det företag som kunden 
utsett. Om faktureringen omfattar mer än en månad, och 
mätsystemet kan leverera mätarställningar, ska vid rapportering 
även mätarställningar vid varje månadsskifte redovisas.  

För kund med en uttagspunkt som timavräknas per dygn och för 
kund med en timmätt schablonavräknad uttagspunkt ska 
elnätsföretaget utan särskild kostnad tillhandahålla uppgifter om 
förbrukning som minst omfattar de senaste tre åren eller 
innevarande elnätsavtals löptid, om denna är kortare. Dessa 
uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka 
faktureringsinformation har framställts. Elnätsföretaget ska även 
på kundens begäran lämna uppgifterna utan särskild kostnad till 
det företag som kunden utsett. Elnätsföretaget ska utan särskild 
kostnad för kunden även tillhandahålla uppgifter om förbrukning 
per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de 
senaste två åren eller innevarande elnätsavtals löptid, om denna 
är kortare. Elnätsföretaget ska även på kundens begäran lämna 
uppgifterna utan särskild kostnad till det företag som kunden 
utsett. Informationen enligt detta stycke ska göras tillgänglig 
varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två 
gånger per år. 

Vid påbörjad elleverans eller vid byte av elhandelsföretag (påbörjande 
eller övertagande av elleverans) ska elnätsföretaget senast 15 vardagar 
efter att elleverans påbörjats eller övertagits till kund informera om 
följande: 

- tidpunkten för påbörjande eller övertagande av elleverans, 
- orsaken till meddelandet (påbörjande eller övertagande av elleverans), 
- vilket elhandelsföretag som har avtal om elleverans i uttagspunkten, 
- anläggningsidentitet (anl id), 
- identitet för nätavräkningsområde (områdes id) samt 
- mätaridentitet. 

Till berörda elhandelsföretag sker motsvarande rapportering enligt 
författning. 

• 8.3 andra stycket ska ha följande lydelse: 
Elnätsföretaget ska utan dröjsmål underrätta kunden om vilket 
elhandelsföretag som anvisats och om kundens möjligheter att byta 
elhandelsföretag. 


