
Beställning av hyrskåp 25A - tillfällig elanslutning 
Önskar anslutning fr.o.m.* 

Önskad placering - anläggningsadress Er beteckning 

Namn och faktureringsadress 

Efternamn, förnamn företag Personnummer, organisationsnummer 

Gata-/boxadress Kontaktperson 

Postnummer Ort Telefonnummer/mobilnummer 

E-postadress

Undertecknad blivande kund hos Härnösand Elnät AB förbinder sig härmed att vara bunden av, och iakttaga vid varje tidpunkt 
gällande allmänna avtalsvillkor och dylikt, andra bestämmelser, taxor vilka kan vara hänförliga till den, eller de, tjänster som 
omfattas av denna ansökan. Allmänna bestämmelser, taxor med mera erhålls efter förfrågan. 
Val av Elleverantör för energileverans: 
Om ni inte har valt elleverantör för energileverans är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa er en 
elleverantör. Vi har valt HEMAB Elförsäljning med priskategori ”anvisningspris”:  www.hemab.se

Underskrift 
Datum och ort Namnunderskrift 

Tänk på att du är elansvarig för hyrskåp och anslutningskabel. 
Blankett skickas med post eller lämnas till receptionen -  
Härnösand Elnät AB, Västra Ringvägen 125, Box 304 871 26 Härnösand. 

Meddela vår reception 0611 55 75 00 när urkoppling och avslut önskas. 

Avgifter (inklusive moms) 
Hyrskåp In- och 

urkopplingsavgift 
Hyresavgift 
(kr/påbörjat dygn) 

Nätavgifter och energikostnader 
tillkommer, dessa debiteras enligt 
gällande tariff för 25A per påbörjat dygn. 
Pris nätavgift: www.hemab.se 25 A - oplanerat 

2 500 kr 40 kr 

Härnösand Elnät AB Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Styrelsens säte 
Box 304 V.Ringvägen 125 Växel 0611-55 75 01 556133-3328 Härnösand 
871 26  Härnösand 0611-55 75 00 

* Normal avgift gäller vid planerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senast 5 arbetsdagar före åtgärd. Vid
oplanerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senare än 5 arbetsdagar före åtgärd eller om åtgärden måste
utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift. Se tabell nedan.

3 750 kr 40 kr 

25 A - planerat 
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