Nätanslutningsavgifter
lågspänning företag 2020
Priserna är exkl. moms och gäller från 1 juni 2020

•

Allmänt om anslutningsavgifter

Vid ny eller ändring av permanent och tillfällig anslutning till vårt elnät, samt vid övergång
till högre servissäkring betalar du en avgift. Arbetet ska utföras enligt anvisningar i vår
offert/installationsmedgivande, våra tillämpningsbestämmelser och i förekommande fall
andra anvisningar. Som kund ska du anlita en behörig elinstallatör för tillsyn över den del av
servisens utförande som du enligt offert/installationsmedgivandet ansvarar för.
Före spänningssättning av anslutningen krävs alltid ett undertecknat nätavtal av kunden.
För att säkerställa din anslutningskostnad begär alltid in offert av oss i god tid före byggnation.

• Princip för anslutningsavgifter upp till 25 Ampere
Anslutningsavgiften regleras enligt Energimarknadsinspektionens avgiftsprinciper för
anslutning till elnät. Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig
anslutningspunkt.
För bestämmande av avgiftens storlek tillämpas tre priszoner:
Zon 1:
0 - 199 m avstånd
Zon 2: 200 - 599 m avstånd
Zon 3: 600 - 1 199 m avstånd

• Princip för anslutningsavgifter 35-63 Ampere
Anslutningskostnaden bestäms utifrån beräknad anslutningskostnad enligt EBR-standard,
som lägst grundavgift 48 000 kr.

Prislista exkl. moms
Servistyp

Nya till bostäder &
verks. ≤ 25 A
Nya till bostäder &
verks. 35-63A
Nya till bostäder &
verksamheter >63A
Förstärkning av befintlig
35 - 63A
Förstärkning av befintlig
>63A
Flytt/ändr. av användbar
bef. kabel tom 25A ≤20m
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inomhus t.o.m 25A
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tom 25A, subv.
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Ändring av befintlig
kabel större än 63A
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• Engångsavgiften inkluderar:
•
•
•
•
•

Framdragning av serviskabel till tomtgräns
Kabel eller ledning till anslutningspunkt
Grävning i icke tjälbunden mark
Kabelförläggning, skyddstäckning och återfyllning (gäller ej egen tomtmark)
Anslutning till av entreprenör (elinstallatör) uppsatt serviscentral

•

Engångsavgiften inkluderar ej:

•
•
•
•
•

Håltagning i fastighetens grundmur med tätning, rör eller kanal i golv
Framtida ansvar för grundvattenläckage, marksättning och andra markskador
Kostnad för erforderlig sprängning
Grävning i tjälbunden mark
Grävning och återställning på fastighetsägarens tomt för servicekabel (skall utföras av
elinstallatör enligt bilagan "Kabelförläggning i mark")

Åtgärder som inte ingår i engångsavgiften kan utföras mot självkostnadspris.

• Övriga anvisningar
Normalt gäller angivna engångsavgifter endast förläggning av en serviskabel till varje
tomt eller sammanhängande byggnad. Vid större huskroppar, respektive fler huskroppar
har vi rätt att dela upp leveransen på flera serviser och att debitera engångsavgift för
varje separat servis. Vid övergång från 1-fasservis till 3-fasservis skall mätutrustningen
genom kundens försorg alltid flyttas till fasadmätarskåp eller motsvarande, om den inte
redan sitter så. Vid övergång till en större säkringsstorlek debiteras kunden anslutnings avgifternas mellanskillnad. Alla servisledningar förblir Falbygdens Energi Nät AB:s
egendom. Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från Falbygdens
Energi Nät AB:s lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK
STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för a nslutning och
överföring av el.

• Rutinbeskrivning nätanslutning
Förklaringar till flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallatör och
elnätsföretag:
1. Fastighetsägaren/kunden skickar in Offertförfrågan av ny elanslutning eller ändring av
befintlig elanslutning till elnätsföretaget.
2. Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till fastighetsägaren/kunden
samt upplyser fastighetsägaren/kunden om att anlita en elinstallatör.
3. Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade
nätavtalet till elnätsföretaget.
4. Nätbolaget bekräftar fastighetsägaren/kunden om mottagandet av accepterad offert.
5. Fastighetsägaren/kunden anlitar en elinstallatör (5A i bilden) som i sin tur skickar in
en detaljerad Föranmälan (5B i bilden).
6. Elnätsföretaget skickar ett Installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan
till anlitad elinstallatör samt en kopia till fastighetsägaren/kunden.
7. När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in
Färdiganmälan till elnätsföretaget.

