
FYRA STEG:
  Kontakta en behörig elinstallatör

  Elinstallatören skickar in en  
föranmälan till oss

  Vi ger okej till installationen och 
skickar dig en offert

  Elinstallatören skickar en färdig- 
anmälan till oss när allt är klart

SÅ FÅR DU EL TILL DIN FASTIGHET 
INSTRUKTION OM ELNÄTET



KONTAKTA EN BEHÖRIG ELINSTALLATÖR
Alla elarbeten som görs på din tomt eller fastighet ska utföras av  
en behörig elinstallatör. Börja med att ta kontakt med en sådan.  
Installatören är ditt ombud som hjälper dig under arbetets gång  
och som har den mesta kontakten med oss. 

FÖRANMÄLAN
Elinstallatören ansvarar för att skicka in en föranmälan på anslutningen till oss med en  
situationsplan och en geografisk karta över fastigheten. Vi behöver ha anmälan senast  
sex veckor innan du vill ha elanslutningen till din fastighet.

OFFERT, BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE
När vi tagit emot föranmälan skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Med den får  
du också en beställningsblankett som du ska skriva på och skicka tillbaka. Här har du även 
chansen att anmäla ditt intresse för en anslutning till stadsnätet. När vi har fått din beställning 
skickar vi en bekräftelse med leveranstid och kontaktperson hos oss. Nu startar vårt arbete  
med att dra fram el till tomtgräsen och elinstallatören kan börja förbereda sitt arbete.

Anslutningsavgiften baseras på avståndet mellan vår närmaste nätstation och din fastighet 
samt storleken på din huvudsäkring. På karlstadsnat.se hittar du aktuella priser. Leveranstiden 
är oftast 4–6 veckor, är det långt till närmaste nätstation kan vi behöva bygga en ny vilket gör 
att leveranstiden blir längre.

BYGGSTRÖM
Du kommer troligen behöva en tillfällig elanslutning under byggtiden. Anmälan görs till oss  
av elinstallatören senast fem dagar innan du vill ha byggströmmen inkopplad.

FÄRDIGANMÄLAN
När allt är klart och det är dags att koppla på elen ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan 
till oss. Då monterar vi elmätaren och kopplar in din anslutning.

TECKNA AVTAL MED ELHANDLARE
När din fastighet är ansluten till vårt elnät behöver du även ett avtal med en elhandlare. Du kan 
och bör göra ett aktivt val! Om du inte gör det så anvisar vi dig till Karlstads Energi som är det 
elhandelsföretag som vi samarbetar med. På elpriskollen.se kan du jämföra elhandlare.

Här har vi samlat information till dig som bygger hus i vårt nätområde och  
ska ha en elanslutning.

På elsakerhetsverket.se  
kan du kontrollera så  
att din elinstallatör har  
behörighet!



VEM GÖR VAD?
Fastighetsägaren – Ansvarar för att kontakta behörig elinstallatör,  
för grävningen på din tomt och för att återställa marken efteråt.  
Du ansvarar också för att det läggs ner kabelskyddsrör i schaktet.  
Vi tillhandahåller rören och din installatör ansvarar för att rörförlägg-
ningen görs på rätt sätt.

Tänk på att samordna dragning av andra ledningar samtidigt som elanslutningen.  
Är du intresserad av en fiberanslutning till vårt stadsnät kan du höra av dig till oss! 

Elinstallatören – Ska skicka för- och färdiganmälan till oss, sköter all installation i huset  
och är också den som kopplar in och slår på elen från mätarskåpet.

Karlstads El- och Stadsnät – Vi drar fram elnätet till din tomtgräns, drar elledningen i 
kabelskyddsrören, ansluter den till mätarskåpet, monterar elmätaren och kopplar på elen  
till den. När abonnemaget är igång börjar vi debitera en elnätsavgift, fakturan kommer från  
vårt systerbolag Karlstads Energi.

ENERGISMART
Att vara energismart handlar om att vara en medveten elanvändare och att använda energi på  
ett effektivt sätt. Vi delar med oss av några tips på karlstadsnat.se/energieffektiv. Men glöm 
inte att det är besluten man fattar varje dag som bestämmer hur mycket el du använder. Det 
viktigaste du kan göra är att fundera över vad du använder din el till och se sedan till att använda 
den så effektivt du kan till det du faktiskt har nytta av och uppskattar.

PRODUCERA EGEN EL OCH ELBILSLADDNING
Intresset av mikroproduktion, alltså av att producera egen el, växer. Vi tycker det är roligt att  
fler är intresserade, eftersom det bidrar till vår energieffektivisering och till miljön. Detsamma 
gäller elbilsladdning. Därför jobbar vi med att förenkla processen för de som vill bli mikro- 
producenter och vi erbjuder flera lösningar för laddning av elbilar i publik miljö eller i hemmet. 
Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Glöm inte 
stadsnätet!
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VI HÖRS!

VAD BETYDER ORDEN?

Föranmälan
Skickas in av elinstallatören vid beställning  
av en elanslutning.

Färdiganmälan
Elinstallatören anmäler till Karlstads El- och 
Stadsnät att kundens anläggning är klar och  
vi kan koppla på elen.

Fastighetsbeteckning
Lantmäterimyndighetens juridiska benämning  
av en fastighet.

Situationsplan
Visar placeringen av en byggnad samt fastighets-
beteckning och görs i samband med bygglov.

Nätstation
”Lådhusen” som finns i varje bostadsområde 
och som minskar spänningsnivån för att kunna 
skickas vidare till ett kabelskåp.

Anslutningspunkt
Gränsen mellan Karlstads El- och Stadsnät  
och kundens anläggning.

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

Servisledning
Servisledningen eller elledningen är Karlstads  
El- och Stadsnäts ledning som dras genom 
kabelrören på din tomt fram till ditt mätarskåp.

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

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

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

Elnätsföretag
Det är vi som elnätsföretag som äger och  
underhåller elledningarna fram till kundens 
anslutningspunkt. Vi ansvarar också för  
elmätaren och mätning.

Elhandelsföretag
Företaget där kunden köper sin el.

Energismart
Att använda sin el på ett effektivt sätt.


