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Beställning av byggströmscentral –  
25 eller 63 A inkl. tillfälligt elabonnemang 
 

BYGGPLATS 

Adress  

Fastighetsbeteckning Önskat tillkopplingsdatum 
  

 

BESTÄLLARE / FASTIGHETSÄGARE 
För- och Efternamn 

Postadress 

Postnummer Ortnamn 

Telefon dagtid 

E-postadress 

Person-/Org.nummer Eventuell fakturamärkning 

 

Prisuppgifter (se även hyresvillkor). 
Anslutning för tillfälligt abonnemang inkl. 
byggströmscentral: 

- 25 A, 3 500 :- exkl.moms 
- 63 A, 3 650 :- exkl.moms 

Hyra för byggströmscentral 
(Pris per påbörjad dag) 
35 :- / dag, exkl. moms 

Härmed beställer jag ett elabonnemang, inkl. hyra av byggströmscentral           25 A           63 A. 

Hyresvillkor på separat sida bekräftas. 

 

 

(Ort och datum)    Beställarens underskrift 
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BYGGSTRÖMCENTRALER – HYRESVILLKOR – 2018 
 
1. Användningsplats 
Hyrestagaren får ej flytta eller låna ut förhyrd 
byggströmcentral. Centralen och platsen där 
den är uppställd skall vara tillgänglig för 
Härryda Energi. 
2. Användning och tillsyn 
Byggströmcentralen skall hållas låst under 
hela hyrestiden och det är Hyrestagarens 
ansvar. Vid behov av öppning, kontakta oss. 
Centralen skall vårdas väl och skyddas mot 
påkörning eller annan åverkan. Alla ingrepp 
i centralen skall utföras av Härryda Energi. 
Hyrestagaren får lov att utföra säkringsbyte 
och manövreringar i centralen. Vid 
återlämning 
skall alla anslutna ledningar vara 
bortkopplade och centralen skall vara 
rengjord. 
3. Skador på byggströmscentralen 
Härryda Energi står för normalt slitage på 
centralen. Skador som t ex åverkan, 
påkörning o dyl, svarar hyrestagaren för. 
Reparation utföres som regel av Härryda 
Energi och bekostas av hyrestagaren. 
Eventuella kostnader som uppstår i 
samband 
med driftavbrott på centralen står 
Härryda Energi för. 
4. Förbrukningsmaterial 
Säkringar, lampor o dylikt bekostas av 
hyrestagaren. 
5. Leverans och hämtning 
Härryda Energi levererar 
byggströmcentralen 
till användningsplatsen i samband 
med tillkoppling. Tillkoppling sker i närmaste 
elnätsstation där tillräcklig kapacitet finns. 
Om det saknas kapacitet och tillkoppling 
sker i annan elnätsstation meddelas 
hyrestagaren. 
Till- eller frånkoppling skall beställas 
minst 5 arbetsdagar före önskat datum. 
Härryda Energi hämtar byggströmcentralen 
utan kostnad vid frånkoppling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Hyrestid 
Hyrestiden räknas fr o m önskat 
tillkopplingsdatum. Minimihyrestiden är 1 
månad från denna dag. För tid därutöver 
debiteras hyreskostnad för påbörjad dag. 
Maximal hyrestid är 1 år. 
7. Priser 
Härryda Energi AB kan ändra priserna som 
följd av höjda leveranspriser, skatter, moms 
och andra förhållanden som ligger utanför 
Härryda Energi AB`s kontroll och påverkan. 
8. Betalning 
Anslutningsavgift och hyra betalas på 
elräkningen. 
9. Elsäkerhet 
Härryda Energi ansvarar för att 
byggströmcentralen 
är kontrollerad och i fullgott skick vid 
leverans. 
Hyrestagaren ansvarar för att elektriskt 
material såsom bruksföremål, maskiner, 
centraler, apparater och ledningar som 
ansluts 
till centralen är i gott skick och att 
förläggning 
etc utförs enligt gällande föreskrifter. 
(ELSÄK-FS 1999:5 med ändringar) 
Det åligger hyrestagaren att se till att 
anläggningen 
uppfyller krav på nödvändig 
säkerhet för personer, husdjur och egendom 
samt att utöva tillsyn av anläggningen. 
(ELSÄK-FS 1999:5 avd C). 
Vid tveksamhet kontakta Härryda Energi. 
10. Abonnemang el och nät 
För det tillfälliga abonnemanget gäller 
allmänna 
avtalsvillkor: 
NÄT 2012 N rev2. för näringsidkare, 
NÄT 2012 K rev2. för konsument. 
EL 2012 N rev2. för näringsidkare 
EL 2012 K rev2. för konsument. 
Debitering sker enligt gällande taxa. 
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