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Villkor vid nyanslutning/ förändrad anslutning inom Norrtälje Energis elnätsområde
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Detta omfattas av anslutningsavgiften

Följande utförs respektive bekostas av Nätägaren vid en normal nyanslutning enligt gällande prislista.
• Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats / entreprenadområde, tillstånd för gatuarbeten på allmän mark etc.
• Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten
samt inkoppling av elmätare. Max 40 meter kabel inom tomtmark.
• Upp till 40 meter kabelrör inom tomtmark för anslutningar 16-25A.
Är ledningslängden längre kan merkostnader tillkomma.
• Uppsättning av en mätare per servis. Vid behov av flera mätare för
direktmätning debiteras uppsättning av den första extra mätaren
med 2 250 kr/st. Uppsättning av efterföljande extra mätare debiteras med 625 kr/st.
• 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 – 63 A och som ligger mer än 600 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller
– med servissäkring över 63 A
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
är 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.
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Detta ingår inte i anslutningsavgiften

Följande utförs/beställs och bekostas av kunden:
• Schakt och återfyllning inom tomtmark och byggarbetsplats/ entreprenadområden. Hit räknas även skaftväg som anläggs i samband
med husbygge/entreprenad.
• 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.
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Avgiftstillägg

För följande fördyringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift,
även när standardpris enligt punkt 1 tillämpas.
Påslaget görs i samband med offerten eller i efterhand:
• Kostnadsfördyring när kunden önskar
– annan förläggningsväg eller anslutningspunkt än den som anvisats av Nätägaren,
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– arbete under icke ordinarie arbetstid,
– markarbete under tjälperiod (om detta inte ingår i nätägarens
kalkyl),
– anläggningsarbeten inom befintlig skaftväg utöver återställande
till befintligt skick.
• Fördyringar för att kunden inte gjort sin del av arbetet (t.ex. felaktig
kanalisation, håltagning, tätning etc. som exempelvis kan leda till
bomkörningar eller extra arbete).
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Avgift vid ökad kapacitet

Vid utökning av serviskapaciteten (från till exempel max 25 A till max
63 A) 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 600 m från närmaste nätstation och den
nya servissäkringen är högst 200 A, 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.
I detta fall med kapacitetsökning ska med ”närmaste nätstation” avses
en station som inte enbart matar den anslutning som är aktuell för
utökad kapacitet.
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Återanslutning

För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas
anslutningsavgiften som Nätägarens kalkylerade kostnader. Detta
belopp gäller som anslutningsavgift när en befintlig servisledning är
intakt.
Säsongsvis in- och urkoppling är ej tillåten. Vid återanslutning inom ett
år tillkommer kostnad för upplupna nätkostnader.
Om anläggningen varit bortkopplad i över tre månader krävs en ny
färdiganmälan från behörig installatör innan återinkoppling.
Återanslutning efter 10 år jämställs med nyanslutning.
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Ändrat abonnemang

Kund som önskar öka eller minska abonnemangets storlek måste själv
anlita och bekosta en behörig elinstallatör som ska meddela förändringen till Nätägaren (så kallad färdiganmälan). Gäller det utökning av
abonnemanget mellan olika säkringsområden (till exempel från max
25 A till max 63 A) ska elinstallatören dessutom först inhämta medgivande från Nätägaren (så kallad föranmälan).
Vid utökning av serviskapaciteten (från till exempel max 25 A till max
63 A) debiteras en kompletterande anslutningsavgift enligt punkt 4.
Återgång till tidigare högre abonnemang (utöver 16-25 A) tillåts utan
kompletterande anslutningsavgift under följande förutsättningar
- att det ej gått mer än 10 år sedan det tidigare högre abonnemanget
nyttjades
- att elnätets kapacitet fortfarande klarar belastningsökningen
Vid ändring där elmätare måste bytas tillkommer en avgift för uppsättning av första mätaren med 2 250 kr/st. Efterföljande extra mätare
debiteras för uppsättning med 625 kr/st.
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För ändring av befintlig servis från 1-fas till 3-fas, eller från luftledning
till jordkabel, tas verklig kostnad ut men högst avgift enligt prislistan.
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Uppdelning av abonnemang

En uppdelning av ett abonnemang till flera kan göras under följande
förutsättningar:
• Abonnemangen finns på samma fastighet.
• En servis per huskropp.
• De tillkommande abonnemangen skall försörja på fastigheten redan
befintliga byggnader.
• Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny
servisledning.
• Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig
servissäkring.
• Nätet är dimensionerat för det nya maximala Effektuttaget (det vill
säga delas till exempel ett 35 A abonnemang upp till två stycken 16
A abonnemang skall nätet klara av att försörja två stycken 25 A
abonnemang).
Vid uppdelning av ett abonnemang till flera än två abonnemang i ett
och samma hus med en servis, sätts en lastbegränsande säkring på den
inkommande servisen. Denna plomberas och skyltas med information
om att Norrtälje Energi skall kontaktas om säkringen gått.
Avgift offereras motsvarande Norrtälje Energis kalkylerade kostnader
för uppdelningen.
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Serviscentral

Beroende på abonnemangets storlek krävs i enlighet med gällande
föreskrifter olika typer av elmätning.
• 16 - 63 A – direktmätning
• Från 80 A - strömtransformatormätning
Varje anläggningsägare måste vid ändrad säkringsstorlek anpassa sin
mätutrustning efter dessa krav (till exempel vid nedsäkring från 80 A
till 63 A måste mätningscentralen byggas om till direktmätning).
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Tillfällig anslutning, ”Byggström”

Anmälan (Föranmälan Elinstallation) från elinstallatören behöver
komma in till oss minst 10 arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en
elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.
Anslutning sker på en av Norrtälje Energi anvisad plats för byggcentral
vid kabelskåp eller nätstation. Du som beställare ombesörjer själv
ledningsdragning från anvisad plats.
I priset ingår in- och frånkoppling, montering och nedtagning av elmätare. Kund tillhandahåller en byggcentral/elskåp med fast ansluten
kabel, max 10 m. I elskåpet ska det finnas plats för elmätare och den
ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415, av
elsäkerhetsskäl.
Om anslutning av skåpet inte kan göras på överenskommen tid p.g.a.
att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling
faktureras kunden en bomkörningsavgift på 2 000 kr exkl. moms.
Förutom för in- och urkoppling betalar du som elkund under den
tillfälliga anslutningstiden nätavgift samt priset för den energi som
används. Nätavgift och kostnad för använd energi faktureras separat.
För att få uppgifter om dessa priser kan du kontakta kundservice.
Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av
brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete
eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis.

10 Övrigt
Parhus, kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus ansluts
med en servis per ”lägenhetsdel” och med anslutningsavgift enligt
gällande prislista.
norrtaljeenergi.se

Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre
lägenhetsabonnemang med huvudsäkring 16, 20 eller 25 A anslutna
med en gemensam servisledning samt minst ett abonnemang av
annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis.
Lägenhetstariffen tillämpas enbart för kunder som uppfyller dessa
villkor och normalt har en elanvändning på högst 8 000 kWh per år.
Förekommande avgifter ska betalas i förskott och återbetalning görs
inte om ett abonnemang upphör eller ändras till att avse högspänning.
Förutom villkoren ovan gäller branschens vid var tid gällande allmänna
avtalsvillkor. Dessa finns i sin helhet på vår hemsida
www.norrtaljeenergi.se. Enligt ellagen utövar Energimarknadsinspektionen tillsyn över nättariffer med villkor.

