Din
elanslutning
Att tänka på vid nyanslutningar 80 – 1500 A

ANSLUTNINGSPROCESSEN
HEJ

Föranmälan

HEJ

Beställning inom max 30 dagar
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Förberedelser av anslutningen
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Offert ca 3-4 veckor senare

Anläggningsid och avtal

Se till att vara ute i god tid
när ditt företag vill beställa en
anslutning. Tiden det tar för oss
att göra vår del av anslutningen
varierar beroende på geografiskt
läge, storleken på anslutningen
och omfattningen på det vi
behöver göra.
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Färdiganmälan

Anslutning
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Nu har
anläggningen el!

Ni gör en föranmälan
Ni kontaktar en behörig elinstallatör.
Elinstallatören skickar en föranmälan.
Den ska beskriva vad som ska göras
och behov av effekt. Karta med
fastigheten inritad och en situationsplan med önskad anslutningspunkt
ska bifogas.
Vi skickar en offert
Vi skickar en offert på anslutningsavgiften. I offerten framgår det vad
ni respektive Vattenfall ska göra.
Ni gör en beställning
Ni beställer anslutningen genom
att skriva under och skicka tillbaka
beställningsblanketten (följer med
offerten) alternativt signera digitalt.
Vi ger klartecken
När vi har fått både elinstallatörens
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föranmälan och er beställning meddelar vi elinstallatören att arbetet
kan påbörjas. Ni får information om
anläggningsid och kan teckna avtal
med elhandelsföretag.
Vi förbereder vår del och ni utför
elinstallationen
Vi projekterar, bereder och söker
relevanta tillstånd inför anslutningen.
Om det finns behov så bygger vi ut
eller förstärker elnätet. Vi kan behöva
plats för en nätstation på er mark om
vi inte tilldelats plats i detaljplanen.
Er elinstallatör utför elarbeten inom
er anläggning samt förlägger kabelskyddsrör till fastighetsgränsen.
Ni skickar en färdiganmälan
Elinstallatören skickar in en färdiganmälan till oss när arbetet är klart.
Färdiganmälan måste skickas in i
god tid för att anslutningen ska
kunna utföras till önskat datum.
Vi ansluter er
När vi har fått färdiganmälan från
er elinstallatör ansluter vi servisen
och sätter upp mätaren, varefter
er elinstallatör spänningssätter
anläggningen.
Vi skickar en faktura till er för
anslutningen

ELENS VÄG
Vi äger elnätet i ert område
och ser till att det håller hög
kvalitet. När vi ska ansluta en ny
anläggning gör vi en beräkning på
hur elnätet påverkas. Ibland kan vi
behöva göra förstärkningar i nätet
för att behålla elkvaliteten. För det
mesta finns en nätstation som
klarar den nya anläggningen
men i annat fall bygger
vi en ny.
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400 kV

130 kV

Stamstation
Regionstation

60–70 kV

Fördelningsstation

400 V

10–20 kV

Nätstation
400 V

Nätstation
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TRE VANLIGA
FRÅGOR
Vad kostar elanslutningen?

Hur gör vi en beställning?
Det finns två sätt att göra en beställning. Antingen skickar vi en offert då
vi har fått föranmälan från er elinstallatör eller så gör ni en offertförfrågan
via vår hemsida. Ni beställer genom att
skriva under blanketten vi skickar med
offerten. På offerten hittar ni kontaktuppgifter till er handläggare hos oss.
När vi har fått er beställning, skickar
vi en bekräftelse med de uppgifter ni
behöver för att kunna välja elhandelsföretag.

Avgiften för en ny elanslutning
bestäms av vilken effekt du behöver
och avståndet fågelvägen mellan
anslutningspunkten på din fastighet
och vår närmaste befintliga
nätstation. Du betalar dels för tillgång
till elnätet baserat på den kapacitet du
behöver nyttja samt för arbetet med
anslutning av servisen. Majoriteten av
våra priser är fasta men vid längre
avstånd eller vid särskilda
förhållanden räknar vi fram en
individuell anslutningsavgift. Exakt pris
får ni i vår offert, när vi vet hur
förutsättningarna ser ut just hos er.
Meddela oss om anläggningen varit
ansluten till elnätet tidigare då det kan
påverka priset.

Hur lång tid tar elanslutningen?
Tiden det tar för oss att göra vår
del av anslutningen varierar beroende
på anslutnings storlek, årstid och
geografiska förutsättningar. För
större anslutningar där vi behöver
bygga om och förstärka elnätet tar
anslutningen ofta minst 6-9 månader.
Påverkan av myndighetsbeslut och
tillstånd från markägare påverkar hur
lång tid det tar. I vissa fall blir
tillståndsprocesser utdragna och gör
att anslutningen tar ett år eller mer.
Kring Stockholm och Uppsala får du
räkna med att anslutningen tar några
veckor längre tid jämfört med i våra
andra nätområden.

På vattenfalleldistribution.se finns mer
information om priser för anslutning
och abonnemang.
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VEM HAR
ANSVAR FÖR VAD?
Ansvarsområde

Vattenfall Eldistribution

Material

Arbete

Grävning och förläggning av
kabelskyddsrör med dragtråd inom
kundens tomtmark

x

x

Återfyllnad av schakt och
återställning av mark inom
kundens tomtmark

x

x

Håltagning och tätning i
byggnaden

x

x

x

x

Arbete utanför kundens tomtmark

Dragning och anslutning av
serviskabel

Material

Arbete

x

x

Kunden

x

x

Mätartavla, mätarskåp/ställverk
och mätarledningar

Mätare och insamlingssystem

x

Mättransformatorer, mätarplint
och märkskyltar

x
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x

x

ANSLUTNINGSPUNKT
OCH ELRUM
Vattenfall bestämmer placering av
anslutningspunkt i samråd med er. De
som utför elarbeten ska följa gällande
Svensk Standard.

Vattenfall Eldistribution ställer krav på
var elrum och servicentral får placeras.
Även vilka kabelskyddsrör som ska
användas. Det är ditt företags ansvar
att tillsammans med elinstallatören
följa de krav som ställs.
Placering
Placeringen av ett elrum ska vara vid
yttervägg och i marknivå alternativt
på plan närmast under marknivå.

Minst 220 cm

Minst 35 cm
Kabelskyddsrör

Minst 200 cm

Minst 75 cm

Minst 220 cm
Minst 75 cm

Kabelskyddsrör
• Vara släta invändigt, vara gula
utvändigt (om rören inte kan täckas
ska de vara svarta, och texten
”elkabel/kraftkabel” ska finnas
ingjuten i röret).
• Avslutas vid tomtgräns och minst
2 meter från husliv där draggropar
Kabelarea dimension (mm2)
95 –150
240

ska finnas. Draggropar ska finnas
var 30:e meter.
• Ha en fyllnadshöjd på min 0,35 meter
och max 1 meter.
• Innehålla dragtråd.
• Vara tätade, så att fyllnadsmaterial
inte kan tränga in.
Rörets ytterdiameter (mm)
110
160
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ABONNEMANG
OCH RESERVKRAFT
Reservkraft
Behovet av reservkraft utreder ditt
företag tillsammans med er elinstallatör eller elkonsult.

Abonnemang
När er anläggning är ansluten till
elnätet och elmätaren är inkopplad
börjar vi fakturera den energi som
används. För abonnemang från 80A
och över faktureras ni för det högsta
effektuttaget ni använder per månad.
Abonnemanget kallas effektabonnemang och faktureras efter effekttariffer. Du betalar en fast månadsavgift, en avgift för det högsta
effektuttaget ditt företag använder
per månad och slutligen en rörlig
avgift för de kWh ni använder. Upplägget och kostnaderna för detta
varierar beroende på vilken tariff ditt
företag debiteras efter.

All installation av reservkraft måste
anmälas till Vattenfall.

Vill ni
producera el?
Anmäl det till oss och
besök vår webbplats för
mer information.

Mer information om aktuella priser
finns på vattenfalleldistribution.se

vattenfalleldistribution.se
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ORDLISTA
A

Elnätsföretag äger och underhåller
elledningarna fram till kundens
anslutningspunkt samt ansvarar för
mätare och mätning av elförbrukning.
Elrum är det rum som innehåller
anslutningspunkten, som är placerad
placerad i kundens ställverk eller
huvudcentral.

Anläggnings id är en kod för elanläggningen som alla elnätsföretag använder
för att hålla reda på vilken elanläggning som tillhör vilken kund. De sista
nio siffrorna är unika för anläggningen.
Anslutningspunkt är ägogränsen
mellan Vattenfalls elnät och kundens
anläggning. Anslutningspunkten
bestäms av Vattenfall i samråd med
kunden och den ska vara belägen
inom fastigheten.

F
Fastighetsbeteckning är den benämning en juridisk fastighet har fått av
lantmäterimyndigheten. Den är viktig
för oss för att vi ska veta var din
anslutning ska ske.
Föranmälan är en anmälan till elnätsföretag från en behörig elinstallatör
med detaljerad specifikation av det
installationsarbete som ska utföras.
Den innehåller bland annat tekniska
uppgifter som är viktiga för anslutningen.
Färdiganmälan är en anmälan till
elnätsföretaget från en behörig
elinstallatör om att anläggningen är
klar för anslutning.

D
Draggrop är en öppen grop där
kabelskyddsrören ligger åtkomliga för
att dra igenom elkabeln.

E
Elhandelsföretag är det företag en
kund köper sin el av.
Elinstallatör är den person som med
sin behörighet har rätt att anmäla och
utföra det elektriska arbetet vid en
anslutning till elnätet av kundens
anläggning.
Elmätare är placerad i kundens
anläggning och registrerar hur mycket
el som används. Värden samlas in i
ett insamlingssystem.
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I

S

Innehavaransvar har elanläggningens
innehavare, vilket innebär en skyldighet att se till att anläggningen är
utförd och hålls i sådant skick, samt
drivs på sådant sätt, att den ger
nödvändning säkerhet för person
och egendom.
Insamlingssystem samlar in mätvärden
för kundens elanvändning och elräkningen är baserad på dessa värden.
Installationsmedgivande är ett godkännande från oss till elinstallatören
att arbetet med kundanläggningen
kan färdigställas.

Servis är Vattenfalls serviskabel eller
kablar med vilken kundens elanläggning ansluts till Vattenfalls elnät i
anslutningspunkten. Varje byggnad för
bostadsändamål ska ha en egen servis
Servissäkring är den säkring som
begränsar anläggningens uttagsmöjlighet och ligger till grund för
anslutningsavgiften.
Situationsplan upprättas i samband
med bygglov och ska visa placering av
byggnader och fastighetsbeteckning.

K
Kabelskyddsrör skyddar servisen på
kundens tomt och grävs ner i marken.
Kabelskåp där elnätsföretaget
ansluter serviskablar till olika fastigheters mätarskåp och elrum.

M
Mätpunkt är en punkt i anläggningen
i vilken mätanordningen är inkopplad.

N
Nätstation transformerar spänningen
från högspänning till lågspänning.
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