
 
 

ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR LÅGSPÄNNINGSKUNDER UPP TILL 

250A INOM DETALJPLANELAGT OMRÅDE 

Gäller from 2014-01-01 

Nätanmälan 

Nätanmälan ska registreras i Elsmart senast fyra (4) veckor före inkoppling tillsammans med situationsplan. 

Krävs snabbare handläggning, tillkommer ett påslag om 25 % av anslutningspriset. 

Karlstads Elnät skickar alltid en skriftlig offert till kund där priset för anslutningen redovisas. 

Ny servis 

För anslutningar med säkringsstorlek 16-25A gäller följande: 

Vi tillämpar uträkningsmodell enligt Energimarknadsinspektionens (EI) rekommenderade prisnivå (PM 2013:03) 

enligt nedanstående tabell.  

 

För anslutning med säkringsstorlek 35-250A gäller följande: 

Vid anslutning av byggnader med säkringsstorlek 35-250A mäts det faktiska avståndet till närmaste 

anslutningspunkt (kabelskåp eller nätstation). Om avståndet till anslutningspunkten överstiger den angivna 

längden i prislistan påförs de tillkommande kostnaderna på normalpriset. 

 

 

 

Mätarsäkring 

 

Exkl moms 

 

Inkl moms 

 

Längd (m) 

 

Anmärkning 

16-25 22 100 27 625 200 0-200 m fågelvägen 

16-25 22 100 27 625 600 
200-600 m fågelvägen + 

189kr/m 

16-25 97 700 122 125 1 200 
600-1200 m fågelvägen + 

112kr/m 

16-25 164 900 206 125 1 800 
1200-1800 m fågelvägen 

+167kr/m 

35-63 34 300 42 875 80 Verklig kabellängd 

80-125 47 200 59 000 100 Verklig kabellängd 

160 63 200 79 000 140 Verklig kabellängd 

200 84 000 105 00 180 Verklig kabellängd 

250 84 000 105 00 180 Verklig kabellängd 

 

Utöver de ovan angivna anslutningsavgifterna kan eventuella kostnader för att tina tjäle, sprängningsarbete 

och/eller arkeologi och trottoarvärme tillkomma. 

Flyttning av anslutningspunkt 

Sker flyttningen av anslutningspunkt på kundens begäran betalar kunden faktisk kostnad. Vid utflyttning av 

anslutningspunkt till ett utomhus placerat mätarskåp åtar sig Karlstads Elnät att kostnadsfritt ansluta den nya 

mätpunkten. Karlstads Elnät godkänner inte at mätaren flyttas in i byggnaden eller byggs in. 

Byte från 1-fas till 3-fas 

Övergång från 1-fas till 3-fas kostar (kräver befintlig 4-ledarkabel) 2 188 kr inkl. moms. 



 
 

 

Rörläggning 

Karlstads Elnät levererar rör för elservisen kostnadsfritt.  

Rörförläggning på tomtmark ombesörjs av byggherren eller dennes ombud. 

Rörförläggning för ny servis eller utökning ska ske enligt EBR KJ 41:09  

Vi levererar rör enligt storlek: 

NIXV 10-50 = 50 mm rör 

NIXV 95-240 = 110 mm rör 

Femledarkabel 

Karlstads Elnät förlägger femledarkabel på kundens begäran. Merkostnaden för denna kabel påförs 

anslutningspriset. 


