Anslutningsavgifter 2011
Avgifter för ny eller utökad anslutning gäller från och med 1 september 2011.
Anslutningsavgifter nyanslutning
Mätarsäkring 16-25
A
Upp till 199 m.

21 500 kr exkl. moms

26 875 kr inkl. moms

200 till 399 m.

37 500 kr exkl. moms

46 875 kr inkl. moms

400 till 599 m.

53 500 kr exkl. moms

66 875 kr inkl. moms

600 till 1199 m.

53 500 kr + 118 kr/m från 600 upp till
1199 m exkl. moms

600 till 1199 m.

66 875 kr + 147,50 kr/m från 600 upp till
1199 m inkl. moms

Mätarsäkring 35-63
A
Upp till 199 m.

32 000 kr exkl. moms

40 000 kr inkl. moms

200 till 399 m.

51 000 kr exkl. moms

63 750 kr inkl. moms

400 till 599 m.

70 000 kr exkl. moms

87 500 kr inkl. moms

Tillämpningsanvisningar
Anslutning av serviser med 16- 25 Amätarsäkring inom1200 msker enligt EI´s
prövningsmetod för anslutningsavgifter.
Avgiften inkluderar "förtida delning" (dvs. sådant som kan komma andra kunder till
nytta). Det innebär att någon återbetalning när fler kunder ansluter, inte blir aktuellt till
första kunden.
Avståndet beräknas fågelvägen mellan anslutningspunkt och befintlig nätstation oavsett
hur anslutningen sker.
Övriga anslutningsavgifter enligt offert.
Strömtrafo-mätning fr.o.m 80 A mätarsäkring.
Högspänning
Anslutningsavgift enligt offert.
Allmänt
Kunden ansvarar för samt ombesörjer och bekostar grävning, läggning av kabelrör samt
markåterställning från fastighetsgräns fram till servisplats, liksom håltagning och tätning
i grundmur.
Fasadmätarskåp, stolpskåp eller mätartavla ingår ej i anslutningsavgiften.
Om beställaren kräver att servisledning skall förläggas i tjälbunden mark utgår tjältillägg
enligt offert.
Vid behov av utökning av befintlig servis enligt offert.

Återanslutning
Vid återanslutning av anläggning som varit frånkopplad på kunds begäran där
servisledningen är intakt. Avgift 1500 SEK.
Om vår anläggning är raserad, behandlas ärendet som en nyanslutning. Efter 20 år gäller
ny anslutningsavgift.
Tillfälliga anläggningar
Beställaren tillhandahåller all materiel för anslutning av tillfällig anläggning. Mätarplatsen
skall placeras enligt samråd med oss. Tillfälliga anläggningar skall utföras enligt gällande
föreskrifter.
För anläggning till och med 63 A mätarsäkring finns möjlighet att hyra byggskåp
inklusive anslutning från oss. Beställningsblankett finns att få hos oss.
Engångsavgift för in- och urkopplingar debiteras enligt prislista för byggskåp.

