Ifylld och underskriven blankett skickas till:
Tekniska verken Katrineholm Nät AB
Box 13
641 21 Katrineholm

Definitiv uppsägning av el-anslutning
Uppsägning av el-anslutning gällande nedanstående elanläggning:
(Uppgifterna hittar du på aktuell elnätfaktura för anläggningen)
Anläggningsadress
Anläggningsnummer
Kundnummer
Uppsägningen gäller från och med (datum)
Jag säger härmed upp min el-anslutning till Tekniska verken Katrineholm Nät AB:s elnät enligt ovan.
Jag är medveten om att Tekniska verken, efter detta datum, kommer att montera ner elmätaren
samt riva elledningen om så behövs. Jag är medveten om att jag kommer att få betala en
anslutningsavgift om jag önskar återansluta elanläggningen i framtiden (se villkor för återanslutning).
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Adress
Telefon
Uppsägningen måste undertecknas av ägaren till fastigheten där anläggningen finns (om annan än
kunden).
Jag godkänner uppsägning av ovanstående el-anslutning
Datum
Namnteckning fastighetsägare
Namnförtydligande

Villkor för återanslutning
För återinkoppling av abonnemang inom 30 dagar efter uppsägning på egen begäran tas ingen avgift
ut. För återinkoppling av abonnemang inom fem år efter uppsägning på egen begäran betalas
normalt en inträdesavgift på 3 000 kronor inklusive moms (säkring 16-63 A) och 7 000 kronor
inklusive moms (säkring större än 63 A). Förutsättning är att befintlig servisledning går att använda,
annars utgår kostnad för nyanslutning enligt gällande prislista. Periodiskt (fler än 1 gång/kalenderår)
återkommande uppsägningar eller ändringar av abonnemang medges ej. Krävs byte av serviskabel
inom samma säkringsklass, t ex beroende på tidigare uppsäkring enligt äldre regler, lämnas pris på
begäran. Utökning eller minskning av abonnemang som kräver ombyggnad av mätutrustningen kan
medföra en kostnad som betalas av kund. Flyttning av befintlig servis sker till verklig kostnad. Erlagt
pris återbetalas inte om abonnemanget upphör, eller ändras till att avse högspänning.
Tekniska verken Linköping Nät AB
Box 1500
58115 Linköping
Besöksadress: Brogatan 1

Box 13
641 21 Katrineholm
Besöksadress: Djulögatan 17

Tel 013-20 80 00
Tel 0150-579 00
www.tekniskaverken.se
kundservice@tekniskaverken.se

Orgnr 556483-4926
Regnr för moms SE55648349260101
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Linköping

