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Villkor vid nyanslutning till Hallstaviks elverks nätområde 

Följande omfattas av anslutningsavgiften 
Följande utförs respektive bekostas av nätägaren: 

 Anläggningsarbeten utanför tomtmark och 
byggarbetsplats/ entreprenadområde, tillstånd för 
gatuarbeten på allmän mark etc. 

 Kabel, montage och kabelförläggning fram till 
anslutningspunkten samt inkoppling av elmätare. 

 Kabelrör inom tomtmark för anslutningar 16-25A som 
kunden anlägger. 

 Administration och beredning samt dokumentation. 
För nyanslutning 

 Med servissäkring max 25 A och som ligger över 
1200 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller 

 Med servissäkring 35 A och som ligger mer än 600 m 
(fågelvägen)från närmaste station, eller 

 Med servissäkring 50-63 A och som ligger mer än 
1800 m (fågelvägen) från närmaste anslutningspunkt, 
eller 

 Med servissäkring över 63A 
Gäller följande två stycken: 
Vid kalkylen för anslutningsavgift inkluderas såväl kostnaden 
för anslutande servisledning som hela eller delar av kostnaden 
för matande lågspänningsnät och nätstation, beroende på 
situationen. Avgörande för möjliga kostnadsdelningar med dels 
andra befintliga eller beställda anslutningar, dels nyanslutningar 
som förväntas tillkomma inom en nära framtid. Både kostnader 
för nya investeringar och för delar av redan gjorda investeringar 
inkluderas. 
Om nyanslutningen kräver utbyggnad av det matande 
högspänningsnätet, kommer även kostnaden- eller en andel 
därav att ingå i kalkylunderlaget för anslutningsavgiften. Även 
andel i befintliga högspänningsnät kan inräknas i underlaget 
när kostnadsdelning görs med andra anslutningar. 
 

Detta ingår inte i anslutningsavgiften 
Följande utförs/beställs och bekostas av kunden: 

 Schakt och återfyllning av kabelskyddsrör inom 
tomtmark (rör ingår i avgiften)och 
byggarbetsplats/entreprenadområden. Hit räknas 
även skaftväg som anläggs i samband med 
husbygge/entreprenad. 

 Alla installationer och material i kundens 
elanläggning så som mätarskåp, mätartavla, 
serviscentral  

 Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom 
byggnad samt tätning av hålen. 

 Materiel för infästning och inkoppling av kabeln. 
Anm: Vid jordbruksfastigheter och liknande avser tomtmark 
normalt enbart gårdsplan, trädgårdsmark och liknande kring 
den byggnad som ansluts. 

Avgiftstillägg 
För följande fördyringar görs påslag på ordinarie 
anslutningsavgift. Påslaget görs i samband med offerten eller i 
efterhand: 
Kostnadsfördyring när kunden önskar: 

- Annan förläggningsväg eller anslutningspunkt än den 
som anvisats av nätägaren. 

- Arbete under icke ordinarie arbetstid. 
- Markarbete under tjälperiod  
- Anläggningsarbeten inom befintlig skaftväg utöver 

återställande till befintligt skick. 

 Fördyringar för att kunden inte gjort sin del av arbetet 
i tid (tex. Håltagning och tätning) eller att serviskabeln 
är felaktigt förlagd. 

 

 
 

Avgift vid ökad kapacitet 
Vid utökning av serviskapaciteten (från tex. Max 25A till max 
63A) debiteras en kompletterande anslutningsavgift. 
Denna avgift beräknas som nätägarens kalkylerade kostnader 
för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att 
utöka överföringskapaciteten. Om anslutningen ligger högst 
600m från närmaste nätstation och den nya servissäkringen är 
högst 200A, gäller dock att den kompletterande 
anslutningsavgiften ska vara 

- Minst skillnaden mellan standardpriset för den nya 
respektive den gamla kapaciteten (servissäkringen), 
och 

- Högst standardpriset för en nyanslutning med den 
nya serviskapaciteten. 

Återanslutning 
För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning 
beräknas/kontrolleras om elnätet fortfarande har kapacitet för 
det högre abonnemanget. Anslutningsavgiften beräknas som 
nätägarens kalkylerade kostnader om en befintlig servis kan 
återanvändas och inkopplas direkt. 
Återanslutning efter 10 år räknas som nyanslutning. 

Ändrat abonnemang 
Kund som önskar öka eller minska abonnemangets storlek 
måste själv anlita och bekosta en behörig elinstallatör som ska 
meddela förändringen till nätägaren i enlighet med branschens 
för- och färdiganmälan. Ingen avgift från nätägaren utgår. 
Gäller det utökning av abonnemanget mellan olika 
säkringsområden (t.ex. Från max 25A till max 63A) ska 
elinstallatören dessutom först inhämta medgivande från 
nätägaren ( s.k. Föranmälan). 
Utökning av abonnemang kan ske utan avgift upp till den 
serviskapacitet som kunden har betalt anslutningsavgift för. 
Om det utökade abonnemanget kräver en serviskapacitet över 
denna storlek, ska kunden betala kompletterande 
anslutningsavgift, som täcker nätägarens kostnader för 
nödvändiga förstärkningar av elnätet och beräknas enligt: 
följande: 
Lägsta avgift är skillnaden mellan standardpriset för 
motsvarande anslutning för den befintliga anslutningen. Högsta 
avgift är priset för motsvarande nyanslutning för den nya högre 
anslutningen. 
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av 
nättariff eller huvudsäkring är inte tillåten. En ändring av 
nättariff liksom en ändring av huvudsäkring skall gälla i minst ett 
år. 

Serviscentral 
Beroende på abonnemangets storlek krävs i enlighet med 
gällande föreskrifter olika typer av elmätning. 
16A- 63A – direktmätning 
Från 80A – strömtrafomätning 
Kunden ansvarar för att sin anläggning följer gällande lagar och 
föreskrifter. Nätägarens utrustning sitter i kundens mätarskåp 
och skall alltid vara tillgänglig för nätägaren. 

Övrigt 
Förutom villkoren ovan gäller allmänna avtalsvillkor, 
NÄT 2012 K (rev)_reviderad 2018-04-24 för konsument 
respektive 
NÄT 2012 N (rev)_reviderad 2018-04-24 för näringsidkare. 
Dessa kan laddas ner från vår hemsida 
www.hallstavikselverk.se eller beställas från kundservice. 
 

Tillsyn 
Enligt ellagen utövar energimarknadsinspektionen tillsyn över 
nättariffer med villkor 
 

http://www.hallstavikselverk.se/

