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Anslutningsavgifter vid nyanslutning eller utökning                                                
 

Gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare. 
 

OBS: Samtliga priser i detta dokument är exklusive moms (25%). 

 

< 200 m 201-600 m 601-1200 m 1201-1800 m > 1801 m

≤ 25 30 500 kr 30 500 kr + 262 kr/m 135 300 kr + 640 kr/m 519 300 kr +389 kr/m Offert

35* 35 740 kr 35 740 kr + 262 kr/m 140 540 kr + 640 kr/m Offert Offert

50* 43 600 kr 43 600 kr + 262 kr/m Offert Offert Offert

63* 50 412 kr 50 412 kr + 262 kr/m Offert Offert Offert

80* 59 320 kr 59 320 kr + 262 kr/m Offert Offert Offert

100* 69 800 kr 69 800 kr + 262 kr/m Offert Offert Offert

125 Offert Offert Offert Offert Offert

160 Offert Offert Offert Offert Offert

≥ 200 Offert Offert Offert Offert Offert

2022

Ampere
Avstånd fågelvägen från närmaste anslutningspunkt i elnätet

 
 

*I de fall nyanslutningen eller utökningen kräver ombyggnation av befintligt elnät gäller alltid offert. 

 

Avgiftsprincip 

Anslutningsavgiften bygger på Elmarknadsinspektionens ”Metod för fastställande av skäliga 

anslutningsavgifter” Ei PM2013:03 version 8. Principen i detta betänkande är att man utgår från önskad 

anslutningspunkt och mäter fågelvägen avståndet till närmaste anslutningspunkt i elnätet, detta avstånd ger 

en zonindelning <200 meter, 201–600 meter, 601–1200 meter, 1201–1800 meter eller >1801 meter. Inom 

respektive zon införs schablonavgift vilket ska motsvara genomsnittskostnaden för en anslutning med en 

viss säkringsstorlek inom denna zon. Tilläggskostnaden per meter utgår för överskjutande metrar inom 

varje zon. I de fall det är inom 200 meter och förstärkningen inte kräver extra åtgärder i form av nätstation 

eller liknande kan man överslagsberäkna anslutningsavgiften efter principen 17 400 kr i fast avgift + 524 

kr/ampere.   

 

Exempel 1. 

En anslutning på 25A önskas. Avståndet till närmaste anslutningspunkt i elnätet är 175 meter. Kostnaden 

blir 30 500 kr.  

Exempel 2 

En anslutning på 35A önskas. Avståndet till närmaste anslutningspunkt i elnätet är 720 meter. Kostnaden 

blir 140 540 kr + (640 kr x 120 meter) totalt 217 340 kr.  

Exempel 3 

En anslutning på 50A önskas. Avståndet till närmaste anslutningspunkt i elnätet är 1300 meter. Vi lämnar 

offert. 
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Allmänt 

I kostnaden för anslutning max 25A ingår serviskabel N1XE 4G25Al eller motsvarande. För större serviser 

debiteras serviskabeln från anslutningspunkt fram till av oss anvisad plats vid 

tomtgräns/entreprenadområde. Kostnaden debiteras efter utfört arbete. Kunden kan om denne önskar, 

beställa en kabel som motsvarar en högre anslutningsmöjlighet i framtiden. 
 

Vid anslutning av servis där man önskar mer än ett abonnemang tillkommer en kostnad per abonnemang 

2 420 kr utöver det första för att täcka kostnader för mätaruppsättning, installationsbesiktning och 

administration. Kostnad för mätaren debiteras ej. 
 

Tillfälliga leveranser 

Önskar beställaren byggström anmäls detta av behörig elinstallatör, denne är ansvarig för att byggcentralen 

uppfyller gällande föreskrifter. In- och urkoppling av byggcentral debiteras separat enligt prislista. 

 

Beställarens åtagande 

Beställning av servis sker genom att behörig installatör anmäler anslutningen via en föranmälan. Kunden 

bekostar och ombesörjer grävning och förläggning av tomrör inom tomtmark/entreprenadområde. Vid 

jordbruksfastigheter och liknande avser tomtmark normalt enbart gårdsplan, trädgårdsmark och liknande 

kring den byggnad som ansluts. Elinstallatören är ansvarig att detta utförs enligt vår anvisning. Nätägaren 

anvisar förläggningsätt, sträckning och rörtyp till installatören. Betalning av anslutningsavgiften ska ske 

före nätägaren ansluter fastigheten eller i de fall beställaren först begär inkoppling av byggcentral, före 

inkopplingen av denna, (likvid före anslutning). I de fall beställaren, installatören eller dennes ombud inte 

fullgjort sina åtagande i samband med anslutningen har nätägaren rätt att debitera beställaren för uppkomna 

förseningskostnader eller andra merkostnader som detta inneburit för nätägaren.  

 

Nätägarens åtagande 

Nätägaren ombesörjer att kapacitet finns för anslutning i elnätet och eventuella förstärkningsarbeten. 

Nätägaren ombesörjer och bekostar allt arbete utanför tomtgräns/entreprenadområde. Kostnaden för detta 

ingår i den angivna anslutningsavgiften. 
 

Ökning av befintlig anslutning 

Vid ökning av servis debiteras en kompletterande anslutningsavgift som minst motsvarar skillnaden mellan 

de båda anslutningsavgifterna och högst av vad en nyanslutning skulle kosta. 
 

Vid offert 

Vid offertförfarande inkluderas såväl kostnader för anslutande servisledning så som hela eller delar av 

kostnaderna för matande lågspänningsnät och nätstation.  Om anslutningen kräver utbyggnad av matande 

högspänningsnät inkluderas även denna kostnad. Det som är avgörande för om hela eller delar av kostnaden 

ska debiteras är befintliga anslutningar men även nya förväntade anslutningar. 
 

Villkor 

Villkor enlig ovan och 

NÄT 2012 K (rev 2) för konsument 

NÄT 2012 N (rev) för näringsidkare 

NÄT 2012 H (rev) för näringsidkare, högspänning 

 

 

Ellagen säger att elnätsföretagets avgift för att ansluta elektriska anläggningar och övriga villkor kring 

anslutningen ska vara skäliga. Energimarknadsinspektionen prövar på kunders begäran skäligheten av 

nätägarens avgifter. 
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