
Fyll i blanketten, skriv ut, signera och skicka in den till oss via post.
Alternativt scanna/fotografera av den och skicka in blanketten via e-post.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

För- och efternamn Abonnemangsnummer

Adress Debiteringsadress

Telefon E-post

Elmätarnummer Mätarsäkring Ampere Mätarställning

Uppgifter om kund och anläggning

Postadress: Besöksadress: Organisationsnr: Telefon: E-post: Hemsida:

Box 64, 275 22 Sjöbo Ommavägen 26, Sjöbo 556011-5510 0416-41 19 00 info@sjoboelnat.se www.sjoboelnat.se

Villkor för uppsägning respektive återanslutning
• Vid frånkoppling på kunds begäran debiteras en avgift som för närvarande är 2 660 kronor exklusive moms.
• För återinkoppling av abonnemang inom 30 dagar efter uppsägning på egen begäran tas ingen avgift ut, 
 men kräver en installationsansökan via behörig elinstallatör.
• För återinkoppling av abonnemang inom fem år efter uppsägning på egen begäran betalas en inträdesavgift 
 på 2 660 kronor exklusive moms samt att det krävs installationsansökan via behörig elinstallatör, förutsättning är att 
	 befintlig	servisledning	går	att	använda,	annars	utgår	kostnad	för	nyanslutning	enligt	gällande	prislista.
• För återinkoppling av abonnemang från fem år eller mer efter uppsägning på egen begäran betalas en kostnad 
 för nyanslutning enligt gällande prislista, samt att det krävs installationsansökan via behörig elinstallatör.

Kunden ansvarar för att berörda inblandade parter såsom fastighetsägare, hyresgäster, arrendatorer etc. blir informerade.

Ovanstående anläggning begärs härmed avstängd från och med (ÅÅÅÅMMDD)

Uppsägning av elleverans 
på kunds egen begäran

Tidpunkt för avstängning

Jag säger härmed upp min elanslutning till Sjöbo Elnät AB:s elnät
Jag är medveten om att Sjöbo Elnät, 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 uppsägning/återanslutning).

Ja, jag har tagit del av de regler som gäller beträffande uppsägning och återinkoppling av abonnemanget.
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