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Box 33 

Besöksadress: 
Ivarshyttevägen2 

Telefon växel: 
0225-349 00 
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Organisationsnummer: 
556883-1873 
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Installationsadress 

      

Anslutningsavgifter: 
https://www.hedemoraenergi.se/elnat/tjanster/ 

Önskar anslutning under perioden: OBS! Meddela kundservice vid uppsägning. 

Fr.o.m.                         t.o.m.        

Avtal om Tillfällig el  

Beställning av Byggström/Hyrskåp och fasta uttag 

Max hyrestid 18 månader. Hedemora Elnät AB förbehåller sig rätten att avbryta avtalet efter utgången tid. 

Ansökan avser 

 Bygg el  

 Annat 

Jag vill beställa 

 Hyrskåp 35A   Fast uttag 63A 

 Hyrskåp 63A         

 

 

Val av elhandelsföretag 

Om du inte själv har valt ett elhandelsföretag för din tillfälliga separata uttagspunkt är vi - enligt lag - skyldiga att 
anvisa dig ett företag.  Vi har valt Hedemora Elhandel AB som anvisningsföretag. Mer information hittar du i 
”Särskilda bestämmelser för försäljning av el, från anvisat elhandelsföretag, till konsument och näringsidkare”. 

www.hedemoraenergi.se 

Namn och faktureringsadress 

Efternamn, förnamn/Företag 

 

Personnummer/Organisationsnummer 

      
Eventuell c/o adress 

      
Gatu-/boxadress 

 
Postnummer 

 

Ort 

 
Telefonnummer dagtid 

      
Telefonnummer kvällstid 

      

Telefaxnummer 

      

E-postadress 

      

Hedemora Elnät AB kommer att kreditpröva denna ansökan. Hedemora Elnät AB äger som villkor för inledande av leverans/tjänst kräva säkerhet 
eller förskottsbetalning. Dock skall uppmärksammas att säkerhet och/eller förskottsbetalning även kan komma att krävas för fortsatt leverans. Om 
leverans inleds före godkännande av ansökan och kund inte godkännes vid kreditprövning och/eller överenskommelse om säkerhet eller 
förskottsbetalning ej träffas, äger Hedemora Elnät AB rätt att upphöra vidare utförande av leverans och avböja denna ansökan. 

 
Undertecknad blivande kund hos Hedemora Elnät AB förbinder sig härmed att iaktta vid varje tillfälle gällande Allmänna avtalsvillkor samt andra 
bestämmelser och nätavgifter, som kan vara hänförliga till den eller de tjänster som omfattas av denna ansökan. Allmänna avtalsvillkor, 
nätavgifter och andra bestämmelser kan beställas hos Kundservice eller skrivas ut från vår hemsida. www.hedemoraenergi.se 

Ort och datum 

      

Namnunderskrift 

 

 
 
Fylls i av 
Hedemora Elnät AB 

 Nätstation       Stolpe       Kabelskåp 

      

Ärendenummer 

      

Hyrskåpsnummer 

      

Mätarnummer 

      

Mätarställning upp 

      

Datum/sign 

      

Mätarställning ner 

      

Datum/sign 

      

Anteckningar 
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