Elnät

Tillfällig anslutning 2018

Privat

Gäller från 2018-01-01

Gäller i alla områden
Avgift för tillfällig anslutning
Normal avgift gäller vid planerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senast fem arbetsdagar före åtgärd. Vid
oplanerat arbete d.v.s. om beställning av tjänsten görs senare än fem arbetsdagar före åtgärd eller om åtgärden
måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift. Se tabell nedan.
Intervall för huvudsäkring / Ampere

Avgift / Planerat*

Avgift / Oplanerat*

16 - 63

3 525 kr

5 288 kr

80 - 250

7 050 kr

10 575 kr

315 - 500

10 575 kr

15 863 kr

> 500

verklig kostnad (lägst 10 575 kr)

verklig kostnad (lägst 15 863 kr)

*Alla priser inklusive moms.

Elnätspris
Lågspänning: För huvudsäkring till och med 63 A tillämpas alltid enkeltariff E4. För huvudsäkring 80 A och större
tillämpas alltid effekttariff N4. För tillfällig anslutning med en varaktighet av högst sju dagar debiteras enligt en
schablon på 9,13 kr/Ampere som är beräknad med angivna nättariffer baserat på uppskattade värden för effekt och
energi.
Högspänning: Effekttariff N3 tillämpas alltid.
Särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning
Efter ett år från det att anslutningen börjat faktureras tillkommer en särskild avgift för långvarig tillfällig anslutning.
Intervall för huvudsäkring / Ampere

Anslutningssäkring / Ampere

Tillfällig anslutning över ett år / Avgift*

16 – 25

25

875 kr / månad

35 – 63

63

1 250 kr / månad

80 – 125

125

2 125 kr / månad

160

160

2 625 kr / månad

200 – 250

250

3 625 kr / månad

> 250

Steg om 250A

3 625 kr per 250 A

Högspänning

6 075 kr + 5 kr/kW

*Alla priser inklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag
1.
2.
3.
4.
5.

12 – 2018

6.

Vattenfall Eldistribution kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan
förstärkning.
Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
Tillfällig anslutning ska färdiganmälas till Vattenfall Eldistribution av behörig elinstallatör.
Kunden ska själv ombesörja byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören.
Vattenfall Eldistribution anvisar plats för anslutning som är intill en transformatorstation, ett kabelskåp eller en ledningsstolpe.
Kunden ombesörjer själv kabel från byggskåpet till sin uttagspunkt.
Kundens byggskåp får ej placeras på Vattenfall Eldistributions anläggning. Skåpet ska vara försett med jordfelsbrytare och
uttagen pla cerade enligt SS 436 40 00 pkt 704, 711, 740 samt handbok 415. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara
dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 10 mm2 Cu. Kabelns längd ska vara anpassad för inkopplingsplatsen
och endast undantagsvis vara längre än 5 m.

Vill du veta mer?
Besök vattenfalleldistribution.se

Vattenfall Eldistribution AB

