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Anslutningsavgifter elnät 
 

Nyanslutning 
Avgift för nyanslutning baseras på avståndet fågelvägen från kundens anslutningspunkt till närmaste 

befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i Varbergsortens ledningsnät. Med 

anslutningspunkt menar vi befintlig stolpe, befintligt kabelskåp eller befintlig nätstation. 

 

Huvudsäkringar 20 och 25 A har samma anslutningsavgift. Avgiften upp till 600 meter framgår av 

tabell nedan. Vid avstånd över 600 meter beräknas en individuell anslutningsavgift. Anslutnings-

avgiften för 20 och 25 A huvudsäkring baseras på Energimarknadsinspektionens riktlinjer. 

 

Huvudsäkring 35-200 A har en fastställd anslutningsavgift för avstånd upp till 200 meter enligt tabell 

nedan. Vid avstånd över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift. 

 

Anslutningens avstånd (fågelvägen) 

         0-200 meter        200-600 meter 

Huvudsäkring kr (exkl. moms)      kr (exkl. moms) 

20 - 25 A 22 100 22 100 + 189 kr/m* 

35 - 63 A 32 000  kontakta oss 

80 - 125 A 59 000  kontakta oss 

160 A 73 000  kontakta oss 

200 A 95 000  kontakta oss 

*Kostnaden per meter avser överstigande antal meter från brytpunkten 200 m). Exempel: En 

nyanslutning på 25 A och 350 m kostar: 22 100 + 189 kr/m x 150 m = 50 450 kr exkl. moms. 

 

Anslutningsavgiften inkluderar schaktning och förläggning utanför tomtmark och byggarbetsplats 

samt kabelrör och serviskabel till anslutningspunkt samt inkoppling. 

Anslutningsavgiften inkluderar ej schakt och återfyllnad av servisledning inom tomtmark samt 

mätarskåp. 

Utökning av befintligt abonnemang offereras vid förfrågan. 

 

Tillfällig anslutning (byggabonnemang)  
In och urkoppling: ≤ 63 A:    2 100 kr exkl. moms 

In och urkoppling: > 63 A:    4 900 kr exkl. moms 

Tillfällig anslutning erbjuds som längst under 1 år, därefter förhöjd avgift. Avgifterna gäller vid 

inkoppling till befintligt nät. 
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Delning av abonnemang 
Delning av befintligt abonnemang:    2 500 kr exkl. moms 

Delning av nytt abonnemang:   2 000 kr exkl. moms 

Vid delning av abonnemang ska samtliga mätare placeras på samma plats och servissäkringar om 

sådana saknas monteras. 

 

Hopslagning av abonnemang 
Hopslagning av abonnemang:    1 500 kr exkl. moms 

Hopslagning gäller endast vid gemensam fastighet med gemensam servisledning för abonnemangen. 

 

Servisändring 
Från och tillkoppling av befintlig serviskabel:  1 500 kr exkl. moms 

Flyttning och omskarvning av serviskabel inom tomtmark (20-63 A):  2 700 kr exkl. moms 

Arbete i samband med utflyttning av elmätare till fasadskåp (20-63 A):  Kostnadsfritt 

Schakt och förläggning inkluderas ej i ovanstående. 

 

Inkoppling av småskalig elproduktion samt mikroproduktion 
Mätarbyte för att mäta energi i två riktningar:   Kostnadsfritt 

 

Uppsägning av abonnemang 
Uppsägningen görs skriftligen av fastighetsägaren. Servisledningen frånkopplas och mätaren 

nedmonteras. 

 

Återanslutning av tidigare ansluten anläggning 
För återanslutning av en tidigare ansluten anläggning, där elmätaren har monterats ned, är minsta 

belopp för återanslutning 1 800 kr exkl. moms. Beloppet gäller som anslutningsavgift när en befintlig 

servisledning kan återanvändas och inkopplas direkt. Om mätaren tidigare varit placerad inomhus 

ska den vid återanslutningen placeras i mätarskåp utomhus.  

Återanslutning efter 10 år jämställs med nyanslutning. 

 

Tillkoppling av tillfälligt avstängt abonnemang 
För tillkoppling av en tillfälligt avstängd anläggning, där elmätaren sitter kvar, är avgiften för 

tillkoppling 800 kr exkl. moms om arbetet kan utföras på ordinarie arbetstid. 


