
KARLSTADS ELNÄT

✓ Kontakta en behörig elinstallatör

✓  Skicka föranmälan till Karlstads Elnät  

(senast sex veckor innan önskad anslutning)

✓ Karlstads Elnät ger okej till installationen

✓ Du ansvarar för elarbetet på din tomt

✓  Skicka in en färdiganmälan till  

Karlstads Elnät

Fem enkla steg 

SÅ FÅR DU EL TILL  
DIN FASTIGHET



Offert, beställning och bekräftelse
När vi har tagit emot en föranmälan skickar vi en offert till dig. I den framgår 
hur mycket anslutningen kostar. Skriv under beställningsblanketten som vi 
bifogar med offerten och skicka den tillbaka till oss. 

När vi har fått din beställning så skickar vi en bekräftelse och uppgifter 
om leveranstid och kontaktperson hos oss. Nu startar vårt arbete med att dra 
fram el till tomtgräsen och elinstallatören kan börja förbereda sitt arbete.

Dags att teckna avtal med elhandlare
Din fastighet är nu ansluten till elnätet och du är kund hos Karlstads Elnät. 
Nu behöver du också ett avtal med ett elhandelsföretag. Du kan och bör  
göra ett aktivt val! Om du väljer att inte teckna ett avtal med ett elhandels- 
företag så anvisar vi dig den leverantör som vi samarbetar med. I vårt fall är 
det Karlstads Energi.

Vem gör vad?
Fastighetsägaren

Du ansvarar för grävning på tomten och för att återställa marken efter  
schaktningen. Elinstallatören, som du som fastighetsägaren har anlitat,  
sköter elinstallationen i huset. Installatören ansvarar också för att elen  
kopplas på och för att en färdiganmälan skickas in till Karlstads Elnät.

Karlstads Elnät 
Vi drar fram servisledningen i kabelskyddsrören, ansluter servisledningen  
till mätarskåpet och levererar elmätaren. Vi återställer också marken utanför 
din tomt. När abonnemanget är igång betalar du en abonnemangsavgift samt 
en rörlig elöverföringsavgift till Karlstads Elnät.

Här har vi samlat nyttig information till dig som bygger nytt hus  
och ska dra el till din fastighet. Det är vi på Karlstads Elnät som 
ansluter din fastighet till elnätet om den ligger i vårt nätområde.  
Alla elarbeten som görs på tomten eller i din anläggning ska utföras 
av en elinstallatör. Installatören är ditt ombud som hjälper dig  
under arbetets gång och som har den mesta kontakten med oss.

Kontakta en behörig elinstallatör
Börja med att kontakta en behörig elinstallatör. Det är installatören som 
sedan skickar en föranmälan till oss. Vi vill ha den senast sex veckor innan 
du vill ha el ansluten till din fastighet. Installatören ska även skicka med 
en situationsplan och en geografisk karta som visar var fastigheten, som ska 
anslutas, ligger.

Anslutningsavgiften 
baseras på avståndet 
från vår närmaste 
nätstation till din fastig-
het samt storleken på 
din huvudsäkring. På 
karlstadselnat.se hittar 
du aktuella priser.

Jämför elhandlare  
på elpriskollen.se

OBS! Rådgör med  
elinstallatören om  
rätt storlek för  
huvudsäkringen. 

På www.elsakerhets 
verket.se kan du  
kontrollera så att  
din elinstallatör har  
behörighet!
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Montering av servisledning och mätarskåp 
Installatören är ansvarig för att rörläggningen inom  
din tomtmark är riktigt utförd och att skarv-, samt 
draggrop finns vid tomtgränsen och husliv med  
minimimåtten enligt figuren. Kabelrör får du av  
Karlstads Elnät.

Fasadskåpet 1  ska monteras vertikalt på stadigt och  
vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras invid  
dörrens låssida eller i samma regel som eventuellt  
sopskåpet är fäst i.

OBS! Tänk på att elmätare måste kunna betjänas av Karlstads 
Elnäts personal. Skåpet får alltså inte byggas in i till exempel 
carport, uterum, bostad eller andra låsta utrymmen.

Rörets 2  innerdiagram bör vara minst två gånger  
kabelns ytterdiameter. Dock minst 50 millimeters  
ytterdiameter.

Röret 3  tätas i båda ändarna efter rörläggning så  
att vatten, sand, jord eller dylikt inte kan tränga in.

Draggrop 4  vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning.

Bilden visar hur du monterar serviskabel med kabelrör infällda  
i grundmuren, alternativt utanpå grunden och infällt fasadmätarskåp.

Elens väg från kraftverket till ditt eluttag
Från kraftverken vandrar elen genom tre olika stationer, där den växlas ned flera gånger för att den ska  
få en lämplig spänning i eluttagen. Bilden nedan visar elens väg till din fastighet.

Nätstationen 1  
”Lådhusen” finns i varje bostadsområde. I nätstationen minskas 
spänningen från 20-10 kV till 400 V för att sedan skickas vidare 
ut till ett kabelskåp.

Kabelskåp 2  
Ofta ett litet grått skåp i närheten av din fastighet. Här fördelas 
elkraften ut till de olika fastigheterna som är kopplade till kabel- 
skåpet.

Elmätarskåp 3  
Från kabelskåpet skickas elen ut till fastigheternas elmätarskåp  
som ofta finns monterad på husfasaden.

Servisledningen 4  
Den ledning som går från kabelskåpet till kundens mätarskåp.

Samordna kabeldragningen på din tomt
Du som bygger en ny villa, tänk på att samordna  
grävningen och dra fram ledningar till vatten och 
avlopp, telefoni, bredband och kabel-TV samtidigt  
som du ordnar med elanslutningen.

 Fiber     Tele     Serviskabel

Det är din elinstallatör som levererar fasadmätarskåpet. 
Elmätaren levereras och monteras av Karlstads Elnät!



Karlstads Elnät AB, 651 84 Karlstad. Besöksadress: Orrholmsgatan 15
Kundtjänst: 054-540 74 00 E-post: stadsnat@karlstad.se
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VAD BETYDER ORDEN?
Anslutningspunkt
Gränsen mellan Karlstads Elnät och  
kundens anläggning.

Elhandelsföretag
Företaget där kunden köper sin el.

Elmätare
Finns placerad i mätarskåpet och  
registrerar hur mycket el som förbrukas.

Elnätsföretag
Äger och underhåller elledningarna fram  
till kundens anslutningspunkt. Företaget 
ansvarar också för mätare och mätning  
av elförbrukningen.

Fastighetsbeteckning
Lantmäterimyndighetens juridiska  
benämningen av en fastighet.

Färdiganmälan
Elinstallatören anmäler till Karlstads  
Elnät att kundens anläggning är klar för  
att kopplas till elnätet.

Föranmälan
Behörig elinstallatör beställer en  
anslutning av Karlstads Elnät.

Huvudsäkring
Säkringen som sitter på den inkommande 
servisledningen i kundens mätarskåp. 

Kabelskyddsrör
Skyddar servisledningen på kundens tomt 
och grävs ned i marken.

Mätarskåp
Finns placerat på kundens tomt, oftast på 
fasaden. Mätarskåpet ägs och underhålls av 
fastighetsägaren. I skåpet sitter elmätaren.

Nätstation
Omvandlar spänningen från högspänning  
till lågspänning.

Servisledning
Servisledningen är Karlstads Elnäts  
ledning som dras genom kabelrören fram  
till kundens mätarskåp.

Situationsplan
Visar placeringen av en byggnad och  
fastighetsbeteckning och görs i samband 
med bygglov.

Kontakta Karlstads Elnäts 
kundservice på telefon: 
054-540 74 00

Har du frågor
Långt till närmaste nätstation?

Då kan vi behöva bygga en ny station.  

Det kräver i så fall tillstånd från myndigheter  

och markägare, vilket kan göra att det tar 

längre tid.

För dig som vill ha tillfällig ström

Behöver du tillfällig el, så kallad byggström, 

vill vi ha en nätanmälan för byggskåpet minst 

fem arbetsdagar innan anslutningen ska 

göras. Fastighetsbeteckning och kund- 

uppgifter måste finnas med i nätanmälan.

Läs mer på karlstadselnat.se

Bra att veta!


