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VILLKOR FÖR NYANSLUTNING.
1.

Ansökan om anslutning görs via installatörswebben av en auktoriserad elinstallatör.

2.

Installatören lämnar uppgift om servissäkringens storlek eller effektbehov till
nätbolaget. Nätbolaget bestämmer servisens area.

3.

Fastighetsägaren tillhandahåller på sin bekostnad servisintag och erforderligt
utrymme eller plats för servis och mätanordning i enlighet med gällande
bestämmelser.

4.

För anläggningar med mätarsäkring från 16A till och med 63A ska mätaren placeras
utvändigt på fastigheten i fasadmätarskåp eller kabelmätarskåp. Skåp ska vara
utförda enligt gällande SEN. Leverans och montage av mätarskåp samt
framdragande av stigarledning till gruppcentral i fastighet utförs av elinstallatören.
Vid större mätarsäkringar/effekter och i flerfamiljshus kan mätanordningen placeras
i separat el-rum enligt anvisning i SS 437 01 02.

5.

För abonnemang upp till 63 A tillämpas direktmätning och över 63 A
transformatormätning.

6.

Servisledningen ska förläggas i kabelskyddsrör inom tomtmark. Kabelskyddsrören
ska ha släta innerväggar och vara försedda med dragtråd. Förläggning av
kabelskyddsrör, schaktning och återställning ska utföras av elinstallatören, enligt SS
4370151. Serviskabeln levereras, dras in och ansluts av UEEAB.

7.

Om inte UEEAB kan utföra arbetet vid bestämd tidpunkt, på grund av t.ex. felaktig
förläggning, faktureras 1 300 kr exkl. moms för bomkörning. I priset ingår restid
och upp till en timme arbete. Om arbetet tar längre tid debiteras nästkommande
timmar med 590kr/h exkl. moms.

8.

Arbete med anläggning, underhåll, reparation, ändring och borttagande av servis
ankommer uteslutande på nätbolaget.

9.

Nätbolaget bekostar anläggning och underhåll av de serviser nätbolaget funnit
erforderliga, även reparation av desamma, om annan icke är vållande till skadan.
Dock bekostar nätbolaget ej erforderlig ledningsgrav för servisen inom fastighetens
gränser i planlagda områden.

10.

Alla serviser är nätbolagets egendom, även om de helt eller delvis bekostats av
annan.

11.

Schablonavgift tillämpas för anslutningar upp till 25A enligt nedanstående tabell
med avstånd upp till 1800 m från närmaste anslutningspunkt. Avståndet mäts
fågelvägen mellan närmaste anslutningspunkt och tomtgräns.
Om det är tjäle i marken vid förläggningstillfället tillkommer en kostnad om 100 kr
per meter (125 kr inkl. moms).
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