Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen
ansluten till högspänning.
Gällande från och med 2015-06-01

Inledning
Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi
utarbetade Allmänna Avtalsvillkoren enligt Elnätsavtalet.
En elanläggning som är ämnad för konsumtion eller användning av el, benämns
konsumtionsanläggning (uttag av el från Nätägarens elnät). En anläggning avsedd för
produktion av el benämns produktionsanläggning (inmatning av el till Nätägarens elnät).
En produktionsanläggning omfattas av två abonnemang, varav ett för inmatning av el
och ett för uttag av el.
Abonnemangen enligt ovan tecknas samtidigt genom att Elnätsavtalet undertecknas.
För anslutningen kan specifika handlingar gälla från fall till fall.
Anslutningspunkt, ägo- och eldriftsansvarsgräns
Ägogränsen mellan Nätägarens och Kundens anläggningar kallas anslutningspunkt.
Anslutningspunkten utgör även vanligtvis eldriftsansvarsgräns. Denna gräns är normalt
i anslutningsklämmorna för Nätägarens servisledning (jord- eller hängkabel) i Kundens
elanläggning/ställverk. Gränserna framgår av anläggningsspecifikationen i Elnätsavtalet.
Kundens anläggning, driften av denna och avbrott i leverans
Elinstallationsarbete som medför förändringar i Kundens uttag eller inmatning av el ska
innan arbetet påbörjas skriftligen föranmäla till Nätägarens av en behörig elinstallatör.
Anläggningen ska vid anslutningstillfället och därefter uppfylla vid varje tidpunkt
gällande föreskrifter, standarder, tekniska normkrav och branschrekommendationer.
Nätägaren är inte ersättningsskyldig för Kundens uteblivna leveranser vid t.ex.
underhållsåtgärder, vid ut- eller ombyggnadsåtgärder eller störningar i övrigt i
elöverföringen.
Kunden ansvarar för att tillse att Kundens anläggning inte skadas vid frånkoppling vid
driftstörningar, vid ut- eller ombyggnadsåtgärder och underhållsåtgärder, t.ex. genom
att förse densamma med erforderliga skyddsanordningar.
Om mätningar senare visar att Kunden inte uppfyller angivna gällande föreskrifter,
standarder, tekniska normkrav och branschrekommendationer har Nätägaren rätt att
frånkoppla Kundens anläggning från elnätet intill dess Kunden, på egen bekostnad
åtgärdat problemen så att kraven uppfylls.
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Nätägaren ska i god tid avisera Kunden om nödvändiga avbrott för planerat underhåll.
Kunden ska inneha ansvarsförsäkring för produktionsanläggningen.
Återinkoppling, bortkoppling, m.m.
Återinkoppling av en befintlig anläggning utgör en anslutning enligt ellagen för vilken
en anslutningsavgift kan utgå.
Om Anläggningen varit bortkopplad under längre tid så kan ursprunglig överföringskapacitet i elnätet ha blivit borttagen på grund av att Nätägaren inte är skyldig att
underhålla ledningar och reservera kapacitet i dylikt fall eller för att Nätägaren även i
övrigt har ett ansvar för att använda och utnyttja elnätet med dess tillgängliga kapacitet
på bästa sätt. För att återinkoppla Anläggningen (för Kundens eller ny innehavares
räkning), ska Kunden betala en anslutningsavgift baserad på den faktiska kostnad
som uppstår för att återskapa anslutningen och dess överföringskapacitet.
Om Kunden för Anläggningen tecknat abonnemang om annan lägre effekt (avtalad
effekt) i anslutningspunkten än vad anslutningen ursprungligen dimensionerats för och
sedan vill höja den avtalade effekten för elnätsabonnemanget är Kunden, om situationen
uppkommit att Anläggningens ursprungliga överföringskapacitet inte längre finns
tillgänglig, skyldig att betala anslutningsavgift för önskad kapacitet.
Från- och bortkoppling kan ske på Kundens begäran eller då det saknas anmäld
inflyttning.
Mätning och rapportering
Mätpunkt överensstämmer med anslutningspunkt. Om mätpunkt och anslutningspunkt
inte stämmer överens anges detta i Elnätsavtalet under Anläggningsspecifikationen.
Mätning av överförd energi och effekt sker i den omfattning och med tillämpning av
de storheter som framgår av vid var tid gällande elnätsprislista angiven i anläggningsspecifikationen i elnätsavtalet.
Nätägaren svarar enligt gällande föreskrifter för erforderlig rapportering till
systemansvariga Svenska Kraftnät och till balansansvarig av timvärden för överförd
energi i angiven mätpunkt.
Balansansvar och elhandelsavtal
När Kunden har tecknat elhandelsavtal med balansansvar ska Kunden meddela
Nätägarens Kundservice om detta. Detta ska ske så snart som möjligt, dock senast en
månad före driftstart eller byte av elleverantör. Om så inte sker kommer elhandelsbolag
genom Nätägarens försorg att anvisas som en extra säkerhet för Kunden, vilket alltid
senare kan ändras.
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Överföring av el
Överföring av el påbörjas på tillkopplings- eller inflyttningsdagen.
Nätanslutningens överföringskapacitet benämns Avtalad effekt och anges i
Anläggningsspecifikationen.
Anslutningspunkten utgör såväl inmatnings- som uttagspunkt för Anläggningen.
Sägs uttagsabonnemanget upp kommer även inmatningsabonnemanget att sägas upp.
Om rätt föreligger till frånkoppling på grund av Kundens bristande betalning för något
av inmatnings- eller uttagsabonnemanget, äger Nätägaren rätt att även säga upp
tillhörande övriga abonnemang i anslutningspunkten utan att ansvar inträder för
eventuell skada som därmed kan uppkomma för Kunden.
Ersättning, avgifter, debitering och betalning
Det abonnemang som kräver högst avsäkring eller på årsbasis överför högst volym,
benämns huvudabonnemang.
Kund med produktionsanläggning har skyldighet att informera Nätägaren om Kunden
är momspliktig för produktionsersättningen. Om momsutbetalning skett på grund av
att Kunden lämnat felaktig information är Kunden återbetalningsskyldig.
Ersättning och avgifter med tillämpningsbestämmelser framgår av vid var tid gällande
Elnätsprislista.
I enlighet med Ellagen har Kunden inte rätt till avbrottsersättning för inmatning
(produktion) av el.
Nätägaren äger rätt att överlåta fordran på avgifter enligt detta Elnätsavtal.
Kunden har erlagt anslutningsavgift för avtalad anslutningskapacitet. Om Kundens
effektuttag och/eller inmatning överskrider avtalad anslutningskapacitet och detta sker
vid upprepade tillfällen, så ska Kunden på Nätägarens begäran erlägga anslutningsavgift
för utökad anslutningskapacitet.
Om Kundens effektuttag och/eller inmatning överskrider avtalat effektabonnemang och
detta sker vid upprepade tillfällen, ska Kunden på Nätägarens begäran teckna nytt avtal
som överensstämmer med faktiskt högsta effektuttag.
Överlåtelse m.m.
Nätägaren får överlåta Elnätsavtalet till annan part.
Kunden får inte överlåta Elnätsavtalet till annan part. Om någon övertar Anläggningen
eller del av denna, ska istället ett nytt avtal tecknas mellan Nätägaren och den nya
innehavaren. Vidare ska även nytt avtal mellan Nätägaren och Kunden tecknas för de
kvarvarande anläggningsdelarna efter en delöverlåtelse.
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Vid träffande av nytt avtal har Nätägaren rätt att, utöver vad som enligt Elnätsavtalet
gäller om rätt att ändra avtalsvillkor, om omständigheterna så föranleder införa nya
villkor och avgifter. Detta kan exempelvis bli aktuellt när en anläggning som ingått i så
kallat spridnings- eller internnät byter ägare och detta föranleder behov av förändrad
(enskild) anslutning, sektionering, etc.
Om Kunden säljer eller på annat sätt frånhänder sig rätten, helt eller delvis, till
Anläggningen, byggnad eller mark som Anläggningen är belägen på, kan anläggningsdelar som Nätägaren ansvarar för påverkas.
Därför ska parterna meddela varandra om sådan överlåtelse och överenskomma om
Elnätsavtalet behöver revideras eller inte. Om Elnätsavtalet inte ändras är parterna
ömsesidigt ansvariga för att ha tagit del av och på lämpligt sätt arkivera informationen.
Om Kunden inte är ägare till Anläggningen eller berörd fastighet, har Kunden skyldighet
att informera ägaren om elanslutningen/förutsättningarna, samt Nätägaren om ägarförhållandet.
Ändringar och tillägg m.m.
Ändringar och tillägg ska för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av
parterna.
Utan hinder av vad som sägs i första stycket äger Nätägaren – då Elnätsavtalet gäller
reglerad verksamhet och är avsett att gälla under lång tid med begränsade möjligheter
för Nätägaren att säga upp detsamma – rätt att ensidigt ändra bilagorna 1-41 till
Elnätsavtalet för att under Elnätsavtalets löptid kunna hantera ändrade förhållanden
för elnätsverksamheten. Det kan avse ändrad reglering, ändrade kostnader mot
t.ex. överliggande nät m.m. Vad nu sagts innebär exempelvis att vid var tid gällande
Elnätsprislista, dessa Nätägarens Särskilda avtalsvillkor för anläggning ansluten till
högspänning, de Allmänna avtalsvillkoren, Nätägarens tekniska krav och andra villkor
angivna i Elnätsavtalet under anläggningsspecifikationen tillämpas.
Sker ändring eller tillägg i någon av dessa handlingar, kan parterna träffa överenskommelse om att revidera ingått Elnätsavtal för att anpassa detta till de ändrade förhållandena. Dock kan inte denna bestämmelse nyttjas i syfte att avtala bort ändringar
i handlingarna.
Om förändringar sker som påverkar Anläggningens anslutning eller Kundens
abonnemang utan att omfattas av vad som sagts i föregående stycken, ska ändringarna
och tilläggen
1

Bilaga 1 – Nätägarens, vid var tid gällande, – Elnätsprislistor med tillämpningsbestämmelser
Bilaga 2 – Nätägarens ”Särskilda avtalsvillkor för anläggning ansluten till högspänning”
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),
Bilaga 4 – Nätägarens, vid var tid gällande, tekniska krav för anslutning till elnät
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dokumenteras i ett nytt avtal mellan Parterna. Vad som ovan under rubriken
”Överlåtelse m.m.” sagts om tecknande av nytt avtal ska härvid gälla.
Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med inflyttningsdatum på Anläggningen och tills vidare efter
signering av båda Parter. Uppsägningstid är tre (3) månader från Kundens sida och
tolv (12) månader från Nätägarens sida. Uppsägning ska ske skriftligen. Det ska 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.
Särskild grund ska föreligga vid uppsägning från Nätägarens sida. Den skriftliga uppsägningen ska för att vara giltig ha kommit motparten till handa.
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
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 Malmö. 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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