EL
Teckna eller säga upp
abonnemang
För a få el måste du ha avtal
med både e elnätsföretag och
e elhandelsföretag. I branschen
llämpas Allmänna avtalsvillkor
som reglerar förhållandena mellan
dig som kund och nä öretaget och
elhandlaren.

Om du inte ingår något särskilt
avtal om el, kommer du ändå a få
el. Det sker genom a di elnätsföretag anvisar dig e elhandelsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget ska sända över de avtalsvillkor
som ska gälla.

Avtal med eƩ elnätsföretag

Accepterar du dessa villkor, eller
bara fortsä er a ta ut el utan a
göra något, så blir det anvisade
företaget di elhandelsföretag. Du
har dock en möjlighet a välja e
annat elhandelsföretag även e er
infly ning. Innan avtalet med e
eventuellt ny elhandelsföretag
träder i kra så är du betalningsskyldig ll det anvisade elhandelsföretaget.

Det första avtalet du måste ingå är
e nätavtal.
Det är av y ersta vikt a du skaﬀar
dig e nätavtal. Du har alltså inte
automa skt e elnätsabonnemang
i och med a du fly at in. Flera
elnätsföretag har som ru n a
frånkoppla anläggningar där det
inte finns någon registrerad elnätsabonnent.
Ellagen utgår från a konsumenten
har e avtal med e nä öretag om
a vara ansluten ll elnätet. Om
du inte tar kontakt med nä öretaget innan du börjar ta ut el kan det
uppstå problem med stora krav i
e erhand när det upptäcks a du
tagit ut el utan a ha e avtal om
de a. Risk finns också a mätaren
inte kommer a läsas av förrän
e er infly ningen.

NyƩ avtal med elhandelsföretag
Det andra avtalet du måste ha är
e elhandelsavtal. Avtalet ingår du
med e elhandelsföretag.

InflyƩning
När Du fly ar in på din nya adress
måste du teckna e elnätsavtal.
De a gäller även om du fly ar
inom samma fas ghet eller trappuppgång. Var fas gheten är belägen rent geografiskt avgör vilket
elnätsföretag som är ansvarigt. Du
kan därför inte välja elnätsföretag.
Vid infly ning kan nät- och elhandelsavtal starta samma dag som
infly ningen. Som kund har du,
från infly ningsdagen, rä a få el
från det elhandelsföretag du själv
valt a ingå avtal med. De a gäller
under förutsä ning a det valda

elhandelsföretag meddelat di
elnätsföretag senast infly ningsdagen. För a det ska fungera krävs
a du som kund är ute i god d.
Om inte elnätsföretaget har få
de a meddelande när du börjar ta
ut el, är det det elhandelsföretag
som elnätsföretaget anvisar som
du ska betala ll.
Elnätsföretaget är ansvarigt för a
mätaren läses av den dag som du
anmält som infly ningsdag.

DeposiƟon och förskoƩ
När du fly ar in i en ny bostad och
ska ingå avtal kan både di elnätsföretag och di elhandelsföretag
begära a du ska ställa godtagbar
säkerhet i form av en deposi on.
Elnäsföretag kan kräva a du ska
betala i förväg.
De a förutsä er a respek ve
företag har anledning a befara a
du inte kommer a fullgöra dina
betalningsförpliktelser. Så kan vara
fallet om du har skulder ll företaget eller om du har upprepade
betalningsanmärkningar.
Begärd deposi on eller försko får
dock aldrig övers ga kostnaden för
fyra månaders beräknad kostnad
för el respek ve nät. Du har rä
a återfå deposi onen eller slippa
försko sbetalning om du skö dina
betalningar under sex månader.

FlyƩa ihop
Samma regler gäller om man flyttar ihop med någon som när man
själv fly ar in. Tänk dock på a en
person måste stå för både avtalet
med elnätsföretaget och avtalet
med elhandelsföretaget. De a är
särskilt vik gt om någon av er har
kommit överens med si elhandelsföretag om a få ta med sig si
elavtal. E namnbyte, exempelvis i
samband med gi ermål, påverkar
inte avtalens gil ghet.

UƞlyƩning
Som kund måste du vid u ly ning säga upp både di elavtal och

di nätavtal. De a regleras i de
Allmänna avtalsvillkoren. Om avtalen inte sägs upp så kvarstår di
betalningsansvar. Du måste alltså
kontakta både nät- och elhandelsföretaget, det räcker inte med bara
en adressändring.
Enligt de Allmänna avtalsvillkoren
ska du säga upp di nätavtal en
månad före u ly ningen om inte
annat avtalats. Om inte elnätsföretaget får veta a du fly at
så fortsä er avtalet som digare
med fortsa skyldighet för dig a
betala.
Många företag har fly ormulär på
sin webbplats, använd dig av de a
formulär eller kontakta kundservice. Ha di kundnummer, nuvarande anläggningsnummer (se din
faktura) samt eventuellt det nya
anläggningsnumret ll hands när
du gör fly anmälan.
Du måste även kontakta di elhandelsföretag och meddela a du
fly ar. Har du e dsbundet elprisavtal så upphör de a avtal enligt
de flesta företags villkor, du bör
kontrollera det med di elhandelsföretag. Om du tycker a di avtal
är förmånligt och vill behålla det så
kan du kontakta elhandlaren för a
höra om du kan få behålla avtalet
på den nya adressen.

FlyƩa isär
Elavtalen gäller endast för den
person som har ingå dem. Därför
bryts avtalen om den frånfly ande
står som avtalspart och säger upp
avtalen. Båda avtalen upphör a
gälla, e ersom reglerna säger a
det endast är nätabonnenten som
kan ha e elhandelsavtal.
Många företag har skrivit in en
klausul i sina villkor som säger a
nät- och elhandelsavtalen inte
utan medgivande från företagen
får överlåtas från en person ll en
annan. Det betyder a man inte
kan ta för givet a det går a fly a
avtalet mellan gi a eller sammanboende som är i begrepp a

separera. Du bör därför ta kontakt
med di företag om du vill ta över
e avtal ll exempel i samband
med en separa on.
Elskulder avskrivs inte på grund av
fly . Om personen som fly ar har
skulder och ensam var avtalspart
inverkar det inte på den kvarboende personens rä a ingå ny
nätavtal och elavtal. Företaget
kan således inte, på grund av den
frånfly ande personens skulder,
vägra ingå ny avtal med den som
bor kvar. Företaget har inte heller
rä a stänga av elen eller vägra
återinkoppling för den nya, kvarboende, kunden av det skälet.

Avläsning vid uƞlyƩning
Vid u ly ning ansvarar elnätsföretaget för a avläsning sker i anslutning ll avtalets upphörande enligt
de Allmänna avtalsvillkoren.

FlyƩavgiŌ
En fly innebär administra va
kostnader för elnätsföretaget.
Många elnätsföretag tar därför ut
en avgi för infly ning.

Om du glömmer aƩ säga upp
nät- och elhandelsavtal vid flyƩ
Om du har glömt a vid din u ly ning säga upp dina avtal, så fortlöper dessa och du kvarstår som
betalningsansvarig för nät- och
elhandelsavtalen.
Även om en ny hyresgäst eller
ägare fly ar in riskerar du a bli
betalningsansvarig ll dess du sagt
upp avtalen om den infly ande
inte anmält sin infly ning ll nät/
elhandelsföretaget. Eventuellt kan
du i e erhand ha rä a kräva
den infly ande kunden för dessa
kostnader.

Dödsbo
I de flesta fall krävs a de e erlevande dödsbodelägarna själva tar
kontakt med elnäts- och elhandelsföretaget för a meddela a
kunden avlidit. Vissa företag får

dock automa skt sådana uppgi er
via Svensk person- och adressregister (SPAR). Avtalen med dödsboet
upphör i juridisk mening a gälla
när dödsboet är ski at.
Enligt huvudregeln tar dödsboet
över den avlidnes samtliga skulder
och fordringar så länge boet inte är
ski at. I juridisk mening upphör de
befintliga avtalen med den avlidne
i samband med dödsfallet och nya
avtal skall tecknas av dödsboet.
E ersom e dödsbo är en juridisk
person kan elnätsföretaget och
elhandelsföretaget kräva a avtalsvillkoren för konsument, EL/ NÄT
2012 K, byts ut mot avtalsvillkoren
för näringsidkare, EL/ NÄT 2012
N. Om avtalen fortlöper i dödsboets namn och avtalsvillkoren
för näringsidkare skall llämpas,
förutsä er det a villkoren skickas
ll dödsboet.
I och med a det är fråga om e
ny avtal, som träﬀas mellan dödsboet och företaget, kan det också
bli aktuellt med ny elpris. Många
elhandelsföretag går dock med på
a låta e dsbundet elprisavtal
fortsä a med samma pris, vilket
ibland är en fördel. Även en infly ningsavgi kan komma a tas ut av
dödsboet e ersom det är fråga om
en ny kund. I situa oner när det
handlar om dödsfall är det dock
vanligt a infly ningsavgi inte tas
ut av elnätsföretaget.

Istället för a dödsboet skriver
om avtalen, kan någon av delägarna i dödsboet välja a själv stå
för avtalen i eget namn. Denne
tecknar då nya avtal i si namn.
Även i denna situa on finns det
elhandelsföretag som medger a
debitera digare elpris. Du kan
all d kontrollera möjligheten a
föra över e prisavtal med di
elhandelsföretag.

Nyanslutning
För anslutning ll elnätet ll kundens u agspunkt gäller Ellagen,
de Allmänna avtalsvillkoren samt
nätägarens i förekommande fall
särskilda villkor. Du ska all d kontakta en behörig elinstallatör som
hjälper dig. Har du några frågor så
kontaktar du den berörda nätägaren.
Elinstallatören ska skicka in en föranmälan om anslutning ll elnät ll
elnätsägaren. Denna föranmälan
måste vara elnätsägaren llhanda
minst sex veckor innan anslutning
ska ske. E er din föranmälan ska
elnätsägaren skicka dig en oﬀert.

Energimarknadsinspek onen har
llsyn över a pris och villkor
är skäliga och du kan begära a
inspek onen prövar di fall om du
anser a de är oskäliga.
Mer informa on kan du få på
www.ei.se eller genom a kontakta inspek onen på telefonnummer
016/ 16 27 00.
Behöver du byggström vid nybyggna on så måste du skaﬀa
en llfällig anslutning. Den av dig
anlitade elinstallatören ska skicka
in en föranmälan ll elnätsföretaget. Denna föranmälan måste vara
nä öretaget llhanda minst två
veckor innan arbetet med elanslutningen ska börja.
När din elanläggning är klar a tas
i dri ska elinstallatören sända in
en färdiganmälan ll nä öretaget.
Av den ska framgå vilken mätarsäkring som har installerats. Det är
vik gt a de a blir rä e ersom
säkringsstorleken blir avgörande
för vilken nätavgi som ska llämpas för din anläggning.

Elnätsföretaget är skyldigt a på
skäliga villkor ansluta en anläggning ll elnätet. Till begreppet
villkor räknas avgi er och övriga
villkor som elnätsföretaget ställer
upp för a u öra det arbete som
krävs samt se ll a du llförsäkras
en godtagbar leveranskvalitet.
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