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Avbrottsersättning vid elavbrott 

 
Enligt gällande lagstiftning har varje kund ansluten till elnätet rätt till avbrottsersättning från 

elnätsägaren om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande tid om minst 12 timmar.  

 

 Avbrottsersättning gäller för alla tillkopplade kunder inom Habo Krafts distributionsområde. För kunder 

som inte fullgjort sina åtaganden och fått elen avstängd gäller inte ersättningen. Kunder som på egen 

begäran har haft elen avstängd får inte heller någon ersättning.  

 

 Habo Kraft äger rätt att utföra planerade avbrott för att utföra arbeten utan att kunden har rätt till 

ersättning. 

 

 Om avbrottet ligger utanför Habo Krafts kontrollansvar utgår ingen ersättning. 

 

 Tiden för avbrottets början räknas från den tidpunkt Habo Kraft fått kännedom om avbrottet. 

 

 För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar.  

 

 Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar. 

 

 Skadestånd: Oavsett längd på elavbrott kan kund ha rätt till skadestånd enligt ellagen. Om skadestånd 

utgår avräknas avbrottsersättningen.  

 

 Utbetalning: Ersättning till kund sker i första hand som kreditering på kommande faktura. All 

avbrottsersättning skall vara utbetald senast 6 månader efter avbrottet. Kund som ej erhållit 

avbrottsersättning har två år på sig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad. 

 

 

Ersättningsnivåer 

Tabellen sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad 

årlig nätkostnad.  

 

 
Avbrottsperiod i timmar 

Ersättning i procent 
av beräknad årlig nätkostnad 

 
Minimibelopp i kronor 

12-24 12,5 % 1000 

24-48 37,5 % 1800 

48-72 62,5 % 2700 

72-96 87,5 % 3600 

96-120 112,5 % 4500 

120-144 137,5 % 5400 

144-168 162,5 % 6300 

168-192 187,5 % 7200 

192-216 212,5 % 8100 

216-240 237,5 % 9000 

240-264 262,5 % 9900 

264-288 287,5 % 10800 

>288 300 % 11700 

 
Har du frågor om de avtalsvillkor som gäller för dig som är kund hos oss, är du välkommen att höra av dig till 

kundservice på 036-442 82 00. 


