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Teckna nytt elnätsavtal
Näringsidkare

Namn på föregående kund och eventuell annan information

Postnummer:

Postnummer:

Ort:

Ort:

Avtalets referens:

Avtalets referens:

Adress (dit du ska flytta):

Postnummer:

Mätarplatsnummer:

Telefonnummer dagtid:

Vad bedriver ni för verksamhet? (SNI-kod)

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Adress för avtal och informationsmaterial

E-post:

Ort:

Mätarnummer: Ja tack, jag vill gärna ha avbrottsinformation (ange alternativ e-post):

Kunduppgifter
Företagsnamn eller personnamn (enskild firma): Organisationsnummer:

Obs! Du kommer att få en faktura från ditt elnätsföretag och en från ditt elhandelsföretag

Önskat startdatum: Anläggnings ID (totalt 18 siffror):

735 999 166



2176461108
Skriv ut och posta blanketten. Märk kuvertet med Frisvar, så står Göteborg Energi för portot.

Välkommen till Göteborg Energi Nät AB

Det är vi som ansvarar för elnätet där du bor, 
och även om du kanske inte tänker på det så 
finns vi nära dig och ser till att vardagen  
fungerar som den ska, från kaffet du värmer 
på morgonen till kvällsturen i elljusspåret. 

Digitalt och snällare mot miljön
Du kan även anmäla din inflyttning direkt till 
vår kundservice på telefon 031-62 62 62 eller 
digitalt på goteborgenergi.se/ftgflytt

Blanketten Teckna nytt elnätsavtal 
Fyll i blanketten så fullständigt du kan. Tänk 
på att vi inte kan registrera ditt avtal om 
uppgifter saknas eller är ofullständiga. När 
registreringen är klar kommer ett formellt 
avtal  skickas till dig för påskrift.

Skicka blanketten till:
Göteborg Energi Nät AB 
Box 53
401 20 Göteborg.

Vi behöver några dagar på oss
Vi vill att din inflyttning ska gå så smidigt 
som möjligt. För att vi säkert ska hinna starta 
ditt avtal behöver vi några abetsdagar på oss. 
Är du sen med anmälan kan du ringa oss för 
snabbare hjälp.

Vem vill du köpa din el ifrån?
Förutom vårt stora mål, en grönare, skönare 
stad, så finns det en del annat att tänka på 
när det gäller el. Som olika avtal, miljötillval 
och smarta saker som du själv kan göra för att 
spara energi.  
 
Så förutom att du nu tecknar ett elnätsavtal 
med oss behöver du också välja vem du vill 
köpa din el ifrån, det vill säga välja ett  
elhandelsföretag och teckna ett elhandelsavtal.

Information om elhandelsföretag och deras  
priser hittar du till exempel på Energi- 
marknadsinspektionens webbplats, www.ei.se.

Gör du inget aktivt val får du el från vårt anvisa-
de elhandelsföretag Göteborg Energi Din El AB, 
som då skickar en avtalsbekräftelse hem till dig.

Avstängning och återinkoppling av elen
Ring oss om elen är avstängd, så hjälper vi dig 
boka en tid för återinkoppling. Men oroa dig 
inte, oftast kan vi lösa det samma dag. Men 
tänk på att du av säkerhetsskäl måste vara på 
plats i bostaden när vi sätter på elen.

Tyvärr kan vi inte sätta på elen på helgdagar.

Vi är alltid nyfikna på vad våra kunder tycker
Därför blir vi glada om du hör av dig, oavsett 
ärende. Du når oss på goteborgenergi.se eller 
på telefon 031-62 62 62.

OBS! Kom ihåg att även säga upp  
elnätsavtalet på din gamla adress!
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