
 
 

Särskilda avtalsvillkor  
gällande VänerEnergis elnätområden 

Tillämpningsbestämmelser gällande från och med 2013-07-01 med revidering 2021-05-01 

 
I övrigt gäller "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och 
överföring av el till sådana anläggningar", NÄT 2012 K (rev2) och NÄT 2012 N (rev). 
Prövning av dessa villkor kan göras hos Energimarknadsinspektionen alternativt 
Konsumenternas elrådgivningsbyrå. 
 

Allmänt 
 
För bostäder i flerbostadsfastigheter (Hyreshus, Bostadsrättsföreningar etc.) 
 

• Vid avflyttning upphör elnätsavtalet att gälla senast 30 dagar efter anmälan om uppsägning inkommit 
till VänerEnergi. Eventuella elkostnader som uppstår då hyresavtal fortfarande löper men elnätsavtal 
upphört regleras mellan fastighetsägare och hyresgäst.  
 

• Uppsägning av elnätsavtal i samband med avflyttning innebär att anläggningen övertas av 
fastighetsägaren efter uppsägningstidens slut, om inte uppgifter om ny abonnent inkommit till 
VänerEnergi innan dess. Fastighetsägaren meddelas skriftligt när övertagandet skett.  
Fastighetsägaren kan även välja om anläggningen, istället för övertagande, ska frånkopplas. 
 

• För att övertagande av elnätabonnemang ska vara giltigt ska ny abonnent själv meddela 
personuppgifter och datum för övertagandet till VänerEnergi. Även fastighetsägare eller annan person 
som innehar fullmakt att genomföra denna handling kan anmäla övertagande av abonnemang.  
 

Elnätsabonnemang 
 

• Vid avslut av nätabonnemang/avtal ska blanketten ”Avslut av nätabonnemang/avtal och frånkoppling 
av elanslutning” fyllas i. 

 

Avisering 
 

• Förändringar i avtalsvillkoren (allmänna och särskilda) tillämpas 1 månad efter avisering. 
 



Tariffer 
 
Säkringstariffer 
 

• Nätavgift  
Nätavgift erläggs för varje mätpunkt och bestäms av mätarsäkringens storlek och abonnemangstyp. 
 

• Mätarsäkring  

Ändring av mätarsäkring får endast ske efter skriftlig anmälan (för- och färdiganmälan) till nätägaren. 
Sådan ändring skall utföras av godkänd elinstallatör och bekostas av kunden. Periodiskt åter-
kommande ändringar av mätarsäkringen tillåts inte. 

• Lägenhetsabonnemang  
I flerbostadshus, kedjehus eller i liknande husbyggnationer med gemensam servisledning, där särskilt 
abonnemang är tecknat för området eller fastigheten, klassas abonnemangen som lägenhets-
abonnemang. Dock skall minst tre abonnemang vara anslutna till den gemensamma servisledningen. 

 

Effekttariffer 

• Abonnerad effekt  
Abonnemangseffekten fastställs i förväg och gäller kalenderårsvis till avtalstidens slut, om inte annat 
överenskommes. Ändring av abonnemangseffekten, upp till den nivå som anslutningseffekten är 
erlagd till, får ske efter anmälan till nätägaren senast den 30 december. 

• Effektavgift  
Effektavgift erläggs för avtalad abonnemangseffekt. Effektavgift och årsavgift faktureras månadsvis 
med 1/12 av årsbeloppet. 

• Uttag utöver abonnemangseffekten  
Uttag utöver abonnemangseffekten debiteras som förhöjd effektavgift för den del som överstiger 
abonnemangseffekten. Denna avgift är 1,34 gånger den normala effektavgiften och faktureras en gång 
per år. 

• Reaktiv effekt 
Effektabonnemanget omfattar fritt uttag av reaktiv effekt upp till 50 % av abonnerad effekt. Om denna 
gräns överskrids, debiteras reaktiv effektavgift för den överuttagna reaktiva effekten. 

• Elöverföring  
Kostnaden för elöverföring debiteras varje månad, efter avläst energiförbrukning. 

 


