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ANSLUTNINGSAVGIFTER
GÄLLANDE FRÅN 01.01.2016

Telefon:
+358 18 39250
Felanmälan: +358 18 39202
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Moms
Anslutningsavgifterna är momsbefriade.

ANSLUTNINGSAVGIFTER
Storlek
Normalavgift
Frizon
Tillägg/10m Max gräns
3 x 25 A
1 790 €
300 m
103,00 €
500 m
3 x 35 A
2 780 €
300 m
103,00 €
500 m
3 x 63 A
4 970 €
300 m
129,00 €
500 m
3 x 80 A
7 150 €
200 m
129,00 €
500 m
3 x 100 A
8 140 €
200 m
129,00 €
500 m
3 x 125 A
9 380 €
200 m
129,00 €
500 m
3 x 160 A
11 120 €
200 m
206,00 €
300 m
3 x 200 A
13 100 €
200 m
206,00 €
300 m
3 x 250 A
15 580 €
100 m
309,00 €
300 m
3 x 315 A
18 810 €
100 m
360,50 €
300 m
3 x 400 A
42 510 €
0m
Självkostnadspris för lågspänningslinje
3 x 500 A
44 890 € + självkostnadspris för lågspänningslinje
Anm 1 Serviskabeln ingår inte i anslutningen. Installation av serviskabeln är konkurrensutsatt och
beställs separat från en elentreprenör eller ÅEA.
Anm 2 På ansökan om elanslutning som inlämnas för fastighet som skall anslutas senare än 18 månader
efter ansökningsdatum lämnas inget bindande pris.
Anm 3 Alla avstånd mäts fågelvägen från befintlig nätstation.
Anm 4 Vi fakturerar grundavgift elöverföring från och med att ellinjen dragits fram till
fastigheten även om mätaren inte ännu blivit installerad.
Anm 5 Vi lämnar särskilda direktiv för anslutning av elvärme, vattenuppvärmning eller större elmotorer.
Anm 6 Avgifterna förutsätter att anslutningen matas från högst en nätstation. Om flera nätstationer
fordras lämnas särskild offert.
MEDLEMSINSATSER
Anslutningsklass 3 x 25 A
"
3 x 35 A
"
3 x 63 A
"
3 x 80 A
"
3 x 100 A
"
3 x 125 A
"
3 x 160 A
"
3 x 200 A

1 insats
2 insatser
2 "
4 "
4 "
5 "
6 "
8 "

à 35 €
à 35 €
à 35 €
à 35 €
à 35 €
à 35 €
à 35 €
à 35 €

35 €
70 €
70 €
140 €
140 €
175 €
210 €
280 €

DESSUTOM FINNS FÖLJANDE ANMÄRKNINGAR BEROENDE PÅ VAR
ANSLUTNINGEN FINNS OCH VILKEN ANSLUTNINGSTYP DET GÄLLER
GRUPP I: INOM DETALJPLANERAT OMRÅDE FÖR FAST BOSÄTTNING
OCH INDUSTRI.
Anm 1 På detaljplanerat område gäller normalavgift utan tillägg för avstånd för LSP.
Anm 2 Om det fordras mer än 300 m 10-kV ledning för att ansluta området till elnätet bekostas den
överstigande ledningen av den som äger området.
Anm 3 Med detaljplanerat område avses ett område om minst 10 sammanhängande tomter där
infrastruktur förverkligas innan tomterna bebyggs.
Anm 4 Om anslutning önskas på detaljplanerat område innan ellinjer, vägar, vatten och avlopp byggts
fram i området hänförs anslutningen till Grupp II.
Anm 5 Anslutningspunkten är närmaste kabelskåp
Anm 6 Den som förorsakar ändring av detaljplan bekostar allt grävningsarbete och kostnader för
kabelskydd.
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GRUPP II: UTANFÖR DETALJPLANERAT OMRÅDE FÖR FAST BOSÄTTNING OCH INDUSTRI.
A:

Område med befintlig nätstation.
Anm 1. Vid avstånd som överskrider maximala gränsen förbehåller vi oss rätten att bedöma om det är
tekniskt möjligt att ansluta med lågspänningsledning. Vi lämnar skriftlig offert på anslutningen.
Anm 2 Anslutningspunkten är närmaste stolpe eller kopplingspunkt.
Anm 3 Abonnent som ansluter sig till ett nätstationsområde, som tidigare bildat nytt nätstationsområde,
skall förutom anslutningsavgifterna delta i de ursprungliga merkostnaderna för
högspänningsledning och nätstation, om det inte förflutit mer än 30 år sedan elanläggningen
byggdes. Samtidigt återbetalas motsvarande merkostnader till de tidigare abonnenterna.
Anm 4 Avgift för anslutning förutsätter att anläggningen kan anslutas till befintlig nätstation.

B:

Område som fordrar ny nätstation.
Anslutning
Utöver anslutningsavgift faktureras tilläggsavgift för 10-kV ledning och nätstation. Tilläggsavgiften är
momsbelagd. Tilläggsavgiften motsvarar de verkliga byggkostnaderna för 10-kV ledning och nätstation.
Anmärkningar enligt grupp II A Anm 1-3.

GRUPP III: PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
A:

Produktionsanläggning <= 100 kVA
Anm 1. Om anläggningen ansluts till befintlig elanslutning behövs ingen nyanslutning. Anmälan om
anläggningen måste ändå göras till ÅEA för översyn av mätutrustningen och besiktning.
Anm 2 För anläggning som erfordrar nyanslutning erläggs avgift dels enligt normal anslutningsavgift för
säkring som motsvarar uttaget från elnätet och dels tilläggsavgift för linje fram till
anslutningspunkten. Tilläggsavgiften motsvarar byggkostnaderna för nödvändiga ellinjer.
Anm 3 Eventuella kostnader för förstärkning av elnätet som fordras faktureras som tillägsavgift.
Anm 4 Anslutningspunkten är närmaste stolpe eller kopplingspunkt.
Anm 5 Abonnent som ansluter sig till ett nätstationsområde, som tidigare bildat nytt nätstationsområde,
skall förutom anslutningsavgifterna delta i de ursprungliga merkostnaderna för
högspänningsledning och nätstation, om det inte förflutit mer än 30 år sedan elanläggningen
byggdes. Samtidigt återbetalas motsvarande merkostnader till de tidigare abonnenterna.

B:

Produktionsanläggning > 100 kVA
Anm 1 För anläggningen erläggs anslutningsavgift enligt normal anslutningsavgift för säkring som
motsvarar uttaget från elnätet
Anm 2 För anslutning till elnätet faktureras byggkostnaderna.
Anm 3 Eventuell förstärkning av elnätet som fordras faktureras som tilläggskostnad.
Anm 4 Anslutningspunkten är inkommande anslutning i produktionsanläggningen.

GRUPP IV: FÖRSTÄRKARE OCH LIKNANDE SMÅ ANLÄGGNINGAR
Anm 1 Enbart 1 fas anslutningar tillåts. Maximalt tillåten ansluten effekt är 1000 W, debitering för
minst 100 W.
Anm 2 Förbrukningen mäts inte. Förbrukningen är ansluten effekt x 8760.
Anm 3 För anslutningen betalas ingen anslutningsavgift.
Anm 4 Anslutning sker enbart i befintliga ellinjer och avsäkras med max 1x10A.
Anm 5 Kunden står för samtliga kostnader för att ansluta anläggningen till elnätet.
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ÖVRIGA AVGIFTER OCH BESTÄMMELSER
HÖJNING AV ANSLUTNINGSKLASS
För övergång till större anslutning utgör höjningsavgiften skillnaden mellan respektive anslutningsavgift
till samma plats.
Avgiften för höjning från 1 x 25A till 3 x 25A är 1 193,00 €.
Om det vid höjningen fordras att vi bygger 10 kV-ledning och /eller nätstation tillkommer kostnader för
detta enligt samma principer som vid nyanslutning.
SÄNKNING AV ANSLUTNINGSKLASS
För övergång till mindre anslutning på samma plats utgår ingen avgift.
Vid övergång till mindre anslutningsklass återbetalas ingen anslutningsavgift.
FLYTTNING AV ELANSLUTNING
Flyttning av anslutning är möjlig enbart inom samma nätstationsområde
Vi fakturerar arbetskostnaderna för flyttningen.
Om avståndet till nätstationen ökar vid flyttningen fakturerar vi även mellanskillnaden i
anslutningsavgifter till respektive plats.
UPPSÄGNING
Anslutningsavgiften återbetalas till sitt ursprungliga belopp utan indexjustering med avdrag för
raseringskostnaderna efter uppsägning.
Anslutning för fastighet kan inte sägas upp tillfälligt.
Anslutningen kan läggas vilande under minst 18 månader mot en reducerad grundavgift.
Vilande anslutning kan inte användas vid nyanslutningar som inte påbörjat elförbrukning.
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BESIKTNINGSAVGIFTER FÖR INSTALLATIONER
Vid besiktning av elanläggningar tillämpas nedan nämnda avgifter om inte annat överenskommits
med beställaren.

Avgiftsklass 0

- små installationer
- enskilda centraler ( t.ex. pumpstationer )
- små tilläggsinstallationer

Avgiftsklass 1

-

Avgiftsklass 2

- installationer där märkströmmen för de säkringar som skyddar
besiktningsobjektet är högst 100 A
- bostadshus med max 10 lokaler

Avgiftsklass 3

- installationer där märkströmmen för de säkringar som skyddar
besiktningsobjektet är högst 250 A
- bostadshus med max 25 lokaler

Avgiftsklass 4

- installationer där märkströmmen för de säkringar som skyddar
besiktningsobjektet är högst 630 A
- bostadshus med flera än 25 lokaler

installationer där märkströmmen för de säkringar som skyddar
besiktningsobjektet är högst 35 A
fritidshus och bostadshus med max 2 lokaler
tillfälliga installationer, t.ex. byggnadsarbetsplatser, stenkrossar, utställningar mm.

Besiktningsavgifterna inkluderar resekostnader och moms 24%.
För anläggningar som inte passar in i ovanstående klassificering används tidsdebitering. För
specialuppdrag såsom mätningar och dylikt tillämpas tidsdebitering .

Avgiftsklass 0
Avgiftsklass 1
Avgiftsklass 2
Avgiftsklass 3
Avgiftsklass 4

115 €
174 €
347 €
578 €
924 €

Tidsdebitering

Vid tidsdebitering räknas besiktningsarbetets totala tid inklusive rese- och dokumentationstid. Dessutom
kan nedan nämnda tillägg tillkomma
-

ersättning för personbil
användning av båt i skärgården;
dagtraktamente
halvdagtraktamente
inkvarteringskostnader

enligt räkning
enligt räkning
enligt räkning
enligt räkning
enligt räkning

