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Anslutningsavgifter vid nyanslutning 
Gäller från och med 2019-04-16 och tills vidare. 

 

1. Nyanslutning för 16-25 A servissäkring  
Anslutningsavgift fastställs i offert. För offerten använder Hallstaviks Elverk följande regelsystem i 

enlighet med Energimarknadsinspektionens riktlinjer. 

 

1a. Nyanslutning för högst 25 A servissäkring 
Vid nyanslutning med servissäkring om högst 25 A offereras en anslutningsavgift enligt 

standardpris i följande tabell plus eventuella avgiftstillägg enligt Hallstaviks Elverks villkor vid 

nyanslutning. 

 

Avstånd mellan befintlig 
nätstation * och önskad 

anslutningspunkt i bef. Nät 
(fågelvägen) 

Servissäkring 16-25 A 

  

Kr 
exkl moms 

Kr 
inkl moms 

0-200 meter                   28 200 35 250 

       200-600 meter 
 

28 200 
 + 241 kr/m för den del 
som överstiger 200m 

35 250 
+ 301 kr/m för den del 
som överstiger 200m 

601-1200 meter 
 

124 600 
 + 519 kr/m för den del 
som överstiger 600m 

155 750 
 + 649 kr/m för den del 
som överstiger 600m 

över 1200 meter 
 
 

436 000 
   + 316 kr/m för den 
del som överstiger 
1200 meter 

                 545 000 
        + 395 kr/m för den 
del som överstiger 1200 m 

 
1 b. Inom detaljplanelagda områden: 

Anslutningsavgiften uppgår normalt till 28 200 kr (35 250 kr inkl moms). 

1 c. Övriga fall: 

Anslutningsavgift offereras motsvarande Hallstaviks Elverks kalkylerade kostnader för 
nyanslutningen. 
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2. Nyanslutning för servissäkring 35 A 

2a . Nyanslutning för 35 A servissäkring  

 

Avstånd mellan befintlig 
nätstation * och önskad 

anslutningspunkt i bef. Nät 
(fågelvägen) 

Huvudsäkring 35 A 

  
Kr 

exkl moms 
Kr 

inkl moms 

0 - 200 meter 33 200 41 500 

201 - 600 meter 
 

33 200 
+ 241 kr/m för den del 
Som överstiger 200m 

41 500 
+ 301 kr/m för den del 
Som överstiger 200m 

600- 1200 meter 
 

129 600  
+ 519kr/mför den del 
som överstiger 600 m 

162 000  
+ 649 kr/meter för den 

del som överstiger 600m 

1 200- 1 800 meter 

441 000kr  
+316 kr/m för den del 
som överstiger 1200m 

551 250  
+395kr/m för den del 
som överstiger 1200m 

   
 

2b . Övriga fall: 

Anslutningsavgift offereras motsvarande Hallstaviks Elverks kalkylerade kostnader för 
nyanslutningen. 

 

 

3 . Nyanslutning för servissäkring 50 – 200 A 

3a . Nyanslutning för 50 – 200 A servissäkring  

Avstånd mellan befintlig 
nätstation * och önskad 
anslutningspunkt i bef. 

Nät (fågelvägen) 

Huvudsäkring 50 – 200A 

  
Kr 

exkl moms 
Kr 

inkl moms 

0 - 200 meter 15 700kr+500kr/A 19 625kr+625kr/A 

200-800 meter 
15 700kr + 519 kr/m 

+500kr/A 
19 625kr + 649kr/m  

+ 625 kr/A 

800-1800 meter 
327 100 +316kr/m  

+ 500kr/A 
408 875 kr + 395kr/m  

+ 625kr/A 
 

 



    Fastställd 2019-04-16 
 

 

 

3b . Övriga fall: 

Anslutningsavgift offereras motsvarande Hallstaviks Elverks kalkylerade kostnader för 
nyanslutningen. 

4 . Nyanslutning för servissäkring över 200 A eller högspänning 

Anslutningsavgift offereras motsvarande Hallstaviks Elverks kalkylerade kostnader för 
nyanslutningen. 

*) Anm: Nätstationen skall vara i drift och mata minst en annan anslutning när den nya 
anslutningen beställs. 

 

5 . Tillfällig anslutning 

Tillfälliga anslutningar eller byggström offereras i den mån det finn ledig plats i ett befintligt elskåp 
samt att det befintliga nätet har kapacitet för ytterligare uttag av effekt på platsen. För högre 
anslutningar eller komplexa anslutningar kontakta Hallstaviks Elverk för offert. 

Abonnemanget som tecknas under byggströmtiden följer våra abonnemangs- och 
överföringsavgifter, se mer info under fliken nätpriser på hemsidan. Vill du hyra byggströmskåp 
från oss (Ej fördelning) så är kostnaden 200 kr/påbörjad vecka. 

Priserna nedan är en minimikostnad, tillägg kan komma att ske vid mer komplexa anslutningar. 

 

Huvudsäkring 
  

 Kr 
Exkl. moms 

Kr 
Inkl.moms 

Max 25 A 4050 5063 

35A-63A 5250 6563 

 

 

6 . Nyanslutning av flerfamiljshus 

Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt 
minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. 

Anslutningsavgiften baseras på fastighetens servissäkring ( se tidigare punkter ). Tilläggsavgiften 
per lägenhetsabonnemang är 1400 kr (1750 kr inkl. moms) 

 


