
TILL DIG SOM ÄR ELINSTALLATÖR 
TIPS OCH INFORMATION

LÄS OM:
 Nyanslutningar

 Tillfällig el/byggström

 Elsmart

  Mikroproduktion  
och elbilsladdning



ELSMART – WEBBVERKTYG
Alla ärenden ska anmälas till oss i vårt webbverktyg Elsmart. Där kan vi och ni följa ett ärende hela vägen från 
start till slut. Det är viktigt att vi följer processen som Elsmart är uppbyggt på, till exempel för- och färdiganmälan. 

Tips! Missa inte att titta under rubriken ”Installation med nätuppgifter”, där finns användbara uppgifter från oss.

NYANSLUTNING – FÖR- OCH FÄRDIGANMÄLAN
Som elinstallatör ska du skicka en föranmälan i Elsmart till oss inför en nyanslutning, när vi har fått den  
kan vi skicka en offert till kunden, få en beställning och börja vårt arbete med att dra fram elen. Vi vill ha  
anmälan senast sex veckor innan du vill att elen ska vara ansluten. Du ska även skicka med en situationsplan  
och en geografisk karta över fastigheten. När allt är klart och det är dags att koppla på elen ska du  
skicka in en färdiganmälan i Elsmart då monterar vi elmätaren och kopplar in din anslutning.  
Vi vill också ha in en ritning som visar var serviskabeln ligger.

Leveranstiden är oftast 4–6 veckor, är det långt till närmaste nätstation  
kan vi behöva bygga en ny vilket gör att leveranstiden blir längre. Får du  
frågor om anslutningspriser kan du hänvisa kunden till oss eller till  
karlstadsnat.se/elnat/ansluta

Tips! Hör av dig om angivet inkopplingsdatum ändras för att undvika  
bomkörning.

BYGGSTRÖM OCH TILLFÄLLIGA ANSLUTNINGAR
Anmälan gör du via Elsmart senast fem dagar före inkoppling. Byggskåpet ska placeras max fem meter 
från vår anslutningspunkt, till exempel kabelskåp eller nätstation. Tänk på att byggskåpet ska vara i gott skick 
och komplett med tillhörande kabel samt plats för mätare. 

Tips! Använd funktionen ”Kopiera anmälan” i Elsmart så kan du skicka in anmälan om byggström samtidigt  
som föranmälan för elanslutningen.

MONTERING AV SERVISLEDNING OCH MÄTARSKÅP
Du som elinstallatör är ansvarig för att rörläggningen inom kundens tomtmark är riktigt utförd och att skarvgrop   
och draggdrop finns vid tomtgräns och husliv med minimimåtten enligt figuren på nästa sida. Kabelrör levereras 
av oss och det är viktigt att just de rören används.

Viktigt  
med för- och  

färdiganmälan!

Som elinstallatör är du kundens ombud under ett arbete och den som kommer  
ha mest kontakt med oss. Här har vi samlat nyttig information till dig.



VEM GÖR VAD? 
Fastighetsägaren ansvarar själv för grävning på sin tomt.

Elinstallatören ska skicka för- och färdiganmälan, sköta all installation i fastigheten och se till att rörläggningen 
är riktigt utförd. 

Karlstads El- och Stadsnät drar fram servisledningen i kabelskyddsrören, ansluter servisledningen till mätar-
skåpet och monterar elmätaren.

ENERGIEFFEKTIVISERING OCH MILJÖ
Tänk på att inte överdimensionera när du räknar på hur mycket effekt kunden behöver kunna ta ut vid nybygg-
nation. Det bidrar till hela samhällets energieffektivisering och till miljön.

MIKROPRODUKTION OCH ELBILAR
Intresset för elbilar, solcellsanläggningar och mikroproduktion växer, därför jobbar vi med att ta fram olika 
lösningar för våra kunder. Vi vill i framtiden kunna erbjuda paketlösningar i samarbete med dig som elinstallatör  
för de som vill bli mikroproducenter. För de som vill ladda elbilen i hemmet eller på arbetsplatsen har vi redan 
idag olika paketlösningar, hänvisa kunden till oss och fråga gärna du också om du vill veta mer. 

FIBERANSLUTNING?
Prata gärna med era kunder om de är intresserade av stadsnätet. Det är bra att samordna det med elanslutningen.

EL
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Färdig mark

Min 0,9 m

Max 2,2 m

Min 0,35 m

1,0 m

Böjningsradie
min 0,5 m

1

2

3

4

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 El- och Stadsnäts personal. Skåpet  
får alltså inte byggas in i till exempel carport, 
uterum, bostad eller andra låsta utrymmen.

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

Röret tätas 3  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.

Mätarskåpet tillhör fastighetsägaren och levereras  
av dig som elinstallatör. Elmätaren levereras och 
monteras av Karlstads El- och Stadsnät.



Juni 2016

FRÅGOR? 
TITTA IN TILL OSS 

ELLER RING!

•  Tillfällig inkoppling? Skicka anmälan senast fem 
dagar innan inkoppling.

•  Snabb inkoppling levereras mot en avgift.

•  Var noggrann med inkopplingsdatumet i färdig-
anmälan. Vid försening vill vi att ni kontaktar oss.

•  Vi tar ut en avgift för ”bomkörning”, alltså när 
beställt arbete inte kan genomföras på angivet 
datum.

•  Hör alltid av dig till oss om du bryter strömmen  
till en elmätare. Varje mätare är en länk i kedjan 
som gör att vi kan få in våra mätvärden.

•  Ska du uppge ändring eller genomföra nymontage 
på flera lägenheter? Det är avgörande att vi får 
fullständiga uppgifter såsom plintnummer och 
lägenhetsnummer, samt att man kollar att ”rätt” 
mätare går till ”rätt” lägenhet.

•  Länk till Elsmart finns på vår webbplats  
karlstadsnat.se/elnat

•  För att kunna göra en anmälan till oss behöver  
du eller någon annan på företaget först vara 
registrerad i Elsmart. 

•  När du registrerar dig kan du samtidigt skicka  
med en kopia på ditt behörighetsbevis.

•  Du behöver ett eget användarkonto för att kunna 
göra en anmälan.

•  Kom ihåg att uppdatera användaruppgifter vid till 
exempel namnbyte eller när ni byter behörighets-
ansvarig på företaget.

•  Tänk på att få med så mycket kunduppgifter  
som möjligt i anmälan. Det är väldigt viktigt att 
det blir rätt uppgifter på fastighetsägare och 
betalningsansvarig.

•  Sätt ett beräknat färdigdatum när arbetet  
uppskattas vara klart för inkoppling. Hör av  
dig om det ändras!

•  Under ”Upplysningar” ska du komplettera med 
sådant vi kan behöva veta om installationen.

SNABBTIPS! LATHUND FÖR ELSMART
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