
RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV ELANLÄGGNING SOM ÄR  
ANSLUTEN TILL ÖRESUNDSKRAFTS ELNÄT

Med anledning av ellagens krav på att debiteringsmätning för större elkunder ska utformas som timmätning 
där dygnets förbrukningstimmar varje natt sänds till elsäljaren, samt att månadsavläsning ska vara utbyggt 
för alla elnätkunder xxxx, så har Öresundskraft elnät behov av ett fungerande kommunikationssystem för 
att få hem mätvärdena.

Öresundskraft överför mätvärdena med hjälp av högfrekventa signaler på elnätet inom ett för elnätsägaren 
reserverat frekvensområde mellan 3 kHz och 95 kHz.

I vissa fall förekommer störningar som alstras i apparater i kundens anläggning uppgående till en sådan 
styrka att vår kommunikation med elmätaren omöjliggörs.

Vi vill uppmärksamma er på vilka regler som gäller mellan Öresundskraft som elnätägare och er som kund.

 Det finns ett avtal som gäller mellan elnätkunden och nätägaren som heter:
”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till 
sådana anläggningar.” 

I avtalet framgår enligt punkt 3.1 att: 
”Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada kan uppkomma på motpartens anlägg-
ningar, eller så att störningar kan uppstå i nätet eller för andra kunder.”

Enligt punkt 3.10 framgår:
”Nätägaren har rätt att kräva att kunden på egen bekostnad ändrar sin elanläggning så att betryg-
gande driftförhållanden uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls.”

Öresundskraft som elnätägare ansvarar enligt ellagen för att upprätthålla föreskriven kvalité på överföringen 
av debiteringsmätvärde. Av det skälet så ser vi allvarligt på situationer där vi upptäcker störningar som 
omöjliggör tillfredställande överföringskvalité.

Får vi problem med överföring av mätvärden, så skickar vi ut personal för att undersöka vad som är orsaken 
till att mätvärde uteblir eller blir felaktiga.

Om vår personal genom mätningar hos er, konstaterar att betydande störningar orsakas av apparater eller 
utrustning installerad i er anläggning, så menar vi att ni måste åtgärda störningen enligt gällande avtal.


