
Viktiga förändringar 
Allmänt  
Svensk Energi har tagit fram nya allmänna avtalsvillkor gällande näringsidkare (NÄT 2009 N 
och EL 2009 N) respektive för högspänningsanläggningar (NÄT 2009 H) samt särskilda villkor 
för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Ändringarna och tilläggen 
är föranledda av ändringar i författning (bland annat mätföreskrifter). Därutöver har struktur 
och språk anpassats till EL 2009 K respektive NÄT 2009 K, dvs. de allmänna avtalsvillkoren 
gällande konsumenter.  
 
Nedan följer ett antal viktiga förändringar i respektive avtalsvillkor. Uppräkningen är således 
inte en uttömmande redogörelse för alla förändringar. 
 
EL 2009 N 

 1.2 : Text hämtad från 6.1 och 6.2 i EL 2004 N (rev). 

 1.3: Delvis förändrade definitioner jämfört med 1.2 i EL 2004 N (rev). 

 1.4: Förändrat vokabulär men samma sakinnehåll som i 1.3 i EL 2004 N (rev). 
 2.2: Ellagens krav på att kunder ska underrättas om elens ursprung har lyfts in i 

villkoren som information.  

 2.3 och 2.4: Innehåller samma information som 2.3 och 2.4 i EL 2004 N (rev)., men 
informationen har delvis flyttats mellan punkterna. 

 3 kapitlet: Avsnittet om mätning har anpassats till de nya mätföreskrifterna (STEMFS 
2007:5). Avsnittsindelningen i kategorierna kunder vars köp av el ingår respektive 
inte ingår i underlaget för schablonberäkning är borttagen. Beträffande fakturering 
gäller enligt de nya avtalsvillkoren att fakturering ska ske på insamlade mätvärden. 
Endast i undantagsfall kan fakturering ske preliminärt. Om inte särskilda skäl 
föreligger ska fakturering vara grundad på insamlade mätvärden då 
avtalsförhållandet upphör.  

 4.3 sista stycket: Om kunden har ställt säkerhet ska deponerade medel placeras på 
räntebärande konto, skiljt från elhandelsföretagets egna tillgångar.  

 6.1 sista stycket: Elhandelsföretaget ska tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före 
det att ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut informera kunden om 
tidpunkten för avtalets upphörande och konsekvenserna därav. Bestämmelsen följer 
av ellagen. 

 

NÄT 2009 N 

 1.2: Text hämtad från 9.1 och 9.2 i NÄT 2004 N (rev). 

 1.3: Delvis förändrade definitioner jämfört med 1.2 i NÄT 2004 N (rev). 

 1.4: Skiljer sig delvis från 1.5 i NÄT 2004 N (rev). Strukturen speglar nu uppdelningen 
mellan behandlingen av personuppgifter respektive utlämnandet av dessa. Det är 
viktigt att observera att bestämmelsen återger personuppgiftslagens bestämmelser. 
Det finns även andra regler som kan få betydelse för utlämnande av uppgifter, t.ex. 
reglerna kring övervakningsplan. 

 2.21: Bestämmelsen om information till kunden om leveranssäkerheten i elnätet och 
om rätten till avbrottsersättning och skadestånd flyttad från 1.6 i NÄT 2004 N (rev). 

 4 kapitlet: Avsnittet om mätning har anpassats till de nya mätföreskrifterna (STEMFS 
2007:5). De författningsenliga rapporterings- och informationsskyldigheterna 
återges. Beträffande fakturering gäller enligt de nya avtalsvillkoren att fakturering ska 



ske på insamlade mätvärden. Endast i undantagsfall kan fakturering ske preliminärt. 
Om inte särskilda skäl föreligger ska fakturering vara grundad på insamlade 
mätvärden då avtalsförhållandet upphör.  

 5.5 sista stycket: Om kunden har ställt säkerhet ska deponerade medel placeras på 
räntebärande konto, skiljt från elnätsföretagets egna tillgångar. 

 8.1 och 8.2: Bestämmelsen flyttad från 1.3 och 1.4 i NÄT 2004 N (rev). 
 

NÄT 2009 H 

 1.2: Delvis förändrade definitioner jämfört med 1.2 i NÄT 2004 H (rev). 

 1.3: Skiljer sig delvis från 1.5 i NÄT 2004 H (rev). Strukturen speglar nu uppdelningen 
mellan behandlingen av personuppgifter respektive utlämnandet av dessa. Det är 
viktigt att observera att bestämmelsen återger personuppgiftslagens bestämmelser. 
Det finns även andra regler som kan få betydelse för utlämnande av uppgifter, t.ex. 
reglerna kring övervakningsplan. 

 2.20: Bestämmelsen om information till kunden om leveranssäkerheten i elnätet och 
om rätten till avbrottsersättning och skadestånd flyttad från 1.6 i NÄT 2004 H (rev). 

 3.4: Ett tillägg har gjorts på slutet (se kursivering). ”Part som har anläggningsdel hos 
den andra parten svarar själv för skador som förorsakas anläggningsdelen, såvida 
skadan inte orsakats av den andra partens vårdslöshet.”  

 4 kapitlet: Avsnittet om mätning har anpassats till de nya mätföreskrifterna (STEMFS 
2007:5). De författningsenliga rapporterings- och informationsskyldigheterna 
återges. Beträffande fakturering gäller enligt de nya avtalsvillkoren att fakturering ska 
ske på insamlade mätvärden. Endast i undantagsfall kan fakturering ske preliminärt. 
Om inte särskilda skäl föreligger ska fakturering vara grundad på insamlade 
mätvärden då avtalsförhållandet upphör.   

 5.5 sista stycket: Om kunden har ställt säkerhet ska deponerade medel placeras på 
räntebärande konto, skiljt från elnätsföretagets egna tillgångar. 

 8.1 och 8.2: Bestämmelsen flyttad från 1.3 och 1.4 i NÄT 2004 H (rev). 
 

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare  

Inga viktiga förändringar har gjorts; endast språkliga justeringar och korrigeringar av 

hänvisningar. 

 

 


