Anslutningsavgifter
Anslutningsavgift vid nyanslutning gäller från och med 2013-09-01
Avgiften har anpassats efter Energimarknadsinspektionens nya prislista för elanslutning, som infördes i mars
2010.
Anslutningsavgiften avgörs utifrån en zonmodell, där fågelvägsavståndet till närmaste nätstation avgör priset.
Inom zonerna införs schablonavgifter för genomsnittskostnaderna av en anslutning. Samma anslutningsavgift
gäller för alla anslutningar med samma säkringsstorlek.
Servissäkring

Max 200 meter
utan moms
med moms

Max 600 meter
utan moms
med moms

16-25A

21 500 kr

26 875 kr

53 500 kr

66 875 kr

35-63A

35 000 kr

43 750 kr

75 000 kr

93 750 kr

Nyanslutning för högst 25A servissäkring och som ligger mellan 600 meter och 1200 meter från närmaste
befintliga nätstation beräknas som summan av grundbeloppet 53 500 kr utan moms (66 875 kr med moms) plus
ett avståndstillägg om 118 kr/meter utan moms (147:50 kr/meter med moms) för den del av avståndet från
närmaste nätstation som överstiger 600 meter.
Vid avstånd över 1 200 meter från befintlig nätstation för 16-25A och vid avstånd över 600 meter vid
servissäkring 35-63A samt vid servissäkring från och med 80A offereras anslutningsavgiften i varje enskilt fall.
Leveranspunkt väljs i samråd med fastighetsägaren eller dennes ombud.
Följande ingår inte i anslutningsavgiften utan utförs / beställs av kunden:
-

Schakt och återfyllning inom tomtmark och byggnadsplats / entreprenadområde. Hit räknas även
skaftväg som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.
Kabelrör inom tomtmark samt nedläggning av dem.
Mätarskåp, mätartavla, serviscentral.
Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom byggnad samt tätning av hålen.
Materiel för infästning och inkoppling av kabeln.

Följande omfattas av anslutningsavgiften:
-

Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplatsen/entreprenadområde, tillstånd för
gatuarbete på allmän mark etc.
Kabel, montage och kabelförläggning fram till Anslutningspunkten samt inkoppling.
Administration och beredning, inmätning och dokumentation.

Avgiftstillägg
För följande fördyringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift, när kunden önskar:
-

Annan förläggningsväg eller anslutningspunkt än den som anvisats av Nätägaren.
Arbete under icke ordinarie arbetstid.
Arbete under tjälperiod.
Fördyring för att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid.

Avgift vid ökad kapacitet:
Vid utökning av serviskapaciteten debiteras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas som
Nätägarens kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka
överföringskapaciteten.
Om anslutningen ligger högst 600 meter från närmaste nätstation och utökningen avser ökning från max 25A till
max 63A gäller dock att den kompletterande anslutningsavgiften ska vara.
-

Minst skillnaden mellan standardpriset för den nya respektive gamla kapaciteten, och högst
standardpriset för en nyanslutning med den nya serviskapaciteten.

Återanslutning
För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas anslutningsavgiften som Nätägarens
kalkylerade kostnader. Minsta belopp är 1 800 kr plus moms.

