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Ellag (1997:85) 11 kap 
 

Avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. 

7 § Innehavaren av nätkoncession får avbryta överingen av el för att vidta åtgärder som är 

motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. 

Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver. 

 

Om innehavaren av nätkoncession kan förutse annat än kortvarig avbrott i överföringen, skall 

konsumenten underrättas i god tid före avbrottet. Konsumenten skall underrättas personligen 

eller, om det är lämpligt, genom anslag. 

 

Skadestånd vid avbruten överföring av el 

8 § Avbryts överföringen av el på grund av konsumentens försummelse utan att förut 

sättningar i 3 och 4 §§ är uppfylld, har konsumenten rätt till ersättning för skada av 

nätkoncessionshavaren. 

 

Har överföringen av el avbrutits på begäran av elleverantören, skall denne, i stället för 

koncessionshavaren, ersätta konsumenten frö den uppkomna skadan. 

 

9 § Om innehavaren av nätkoncession inte har underrättat konsumenten enligt 7 § andra 

stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av koncessionshavaren. 

 

10 § Om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse och utan 

att det finns rätt att avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten rätt till 

ersättning för skada av nätkoncessionshavaren om inte denna visar att avbrottet beror på ett 

hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars 

följder har inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

 

Beror avbrottet på någon som koncessionshavaren har anlitat för att utföra underhåll, 

reparation eller liknande arbete, är koncessionshavaren fri från skadeståndsskyldighet endast 

om också den som han har anlitat skulle vara för enligt första stycket. 

 

11 § Skadestånd enligt 8-10 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan 

förlust på grund av avbrottet. 

 

Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungade med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållande, kan skadeståndet jämkas efter vad som är 

skäligt. Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar och 

försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra 

skadan samt andra särskilda omständigheter. 

 

12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på ersättning inom två år från det 

att skadan inträffade. Gör han inte det, har han förlorat sin rätt till ersättning för den 

uppkomna skadan. 

 


