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Anbudsförfrågan på elleveranser 
Elmarknaden reformerades den 1 januari 1996 och det är nu möjligt att ta in 
anbud på elleveranser till bl a kommunala fastigheter. Vi bifogar därför ett 
exempel på underlag för en sådan anbudsförfrågan. 

Elräkningen kommer i fortsättningen att redovisa kostnaderna uppdelade på 
nättjänster och elleveranser. Leveranskoncession har införts under en tid av 
fem år. Det betyder i korthet att elkunden på samma sätt som tidigare kan 
köpa prisreglerad elström från sin lokala leverantör i dennes roll av leve-
ranskoncessionär. Samtidigt finns nu möjlighet att upphandla sin elström i 
konkurrens, d v s att efter uppsägningstiden 6 månader lämna leveranskon-
cessionen och kanske byta leverantör. För att kunna byta elleverantör krävs 
emellertid effektmätning på entimmesbasis. Detta innebär i många fall att en 
ny elmätare måste installeras. Kostnaden för en sådan mätare kan uppskattas 
till 8 000 kr eller mer beroende på de lokala förhållandena. För att det skall 
löna sig att byta elleverantör måste inbesparingen täcka dessa merkostnader. 
Det är ännu oklart vilken prispress ellagsreformen kan komma att ge, men 
överslagsmässigt kan det vara intressant att fundera på anbudsinfordran vid 
en elanvändning över 100 000 kWh/år. 
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Frågor om elupphandling besvaras av: 

• Bengt O Renberg, tfn 08-772 42 37, Upphandling 

• Lena Dalman, tfn 08-772 46 94, och 
Ulf Palm, tfn 08-772 44 32 ,  Juridik 

• Roger Leckström, tfn 08-772 43 74, Teknik 
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Bilagor: PM 1996-04-18 
    Förslag på brev till nätägaren 
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