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Ersättning för dröjsmål och fel vid ändring av nät 

Dröjsmål vid ändring av elnät 
 

• Beställaren ska omedelbart informera nätinnehavaren om en fördröjning han utsatts för 
inom en skälig tid efter att arbetet fördröjts (högst 3 mån. från dröjsmålet). 

• Beställaren har rätt till ersättning för skada som han lider på grund av dröjsmålet om inte 
distributionsnätets innehavare bevisar att fördröjningen beror på ett hinder som ligger 
utanför dennes påverkningsmöjligheter och som man inte skäligen kan förutsätta att han 
skulle ha beaktat vid utarbetande av anbudet och vars konsekvenser han inte heller skäligen 
hade kunnat undvika eller övervinna. 

• Nätinnehavaren ersätter direkta skador orsakade av fördröjningen under förutsättning att 
dröjsmålet beror på oaktsamhet hos distributionsnätets innehavare. Indirekta skador ersätts 
inte. Begränsningen av skadeersättningen tillämpas inte om distributionsnätets innehavare 
har gjorts sig skyldig till uppsåt eller grov oaktsamhet. 

• Storleken på ersättningen är under de två första veckorna 5 procent av det avtalade priset 
på ändringen av nätet för varje påbörjad dröjsmålsvecka och därefter 10 procent av priset 
på ändringen av nätet för varje påbörjad dröjsmålsvecka. 

• Ersättningen är dock högst 30 procent och högst 350 euro av priset på ändringen av nätet. 
 

Fel vid ändring av elnät 
 

• Ändringen av elnätet är felaktig om arbetet inte har resulterat i vad som har avtalats eller 
vad som kan anses vara avtalat. 

• Beställaren ska omedelbart informera distributionsnätets innehavare om fel som denne 
upptäckt i nätarbetet.  

• Nätinnehavaren är i första hand berättigad att reparera sådana fel som beror på det fysiska 
genomförandet av elnätet (på fastighet eller där belägen egendom, till exempel reparation 
eller utjämning av gårdsväg). Nätinnehavaren kan även erlägga de uppkomna kostnaderna 
istället för att reparera felet. I annat fall ersätts skadan på det sätt som nedan skrivs om 
ersättning av skador. 

• Beställaren har rätt till ersättning för direkt skada orsakad av nätarbetet om skadan beror 
på oaktsamhet hos distributionsnätets innehavare. Det maximala beloppet på 
skadeersättningen är 1 200 euro. Om skada inträffar eller är överhängande, ska beställaren 
för att motverka eller begränsa skadan vidta sådana åtgärder som skäligen kan krävas och 
förutsättas av denne. Om beställaren genom sin egen verksamhet förorsakar skadan, är 
distributionsnätets innehavare inte skyldig att ersätta den. 


