
  Björklinge 2011-05-25 
  Rev. 2018-03-13 
    

Information vid nyanslutningar 

Eftersom frågor ofta uppkommer har anläggningsavdelningen förtydligat de regler som gäller 
angående nyanslutningar. Upplands Energi följer elbranschens rekommendationer vilket innebär att 
blanketterna för- och färdiganmälan ska användas och finns att hämta på hemsidan 
www.upplandsenergi.se. 
 

Arbetsgång vid en normal nyanslutning 
1. Kund kontaktar en auktoriserad installatör som kommer ansvara för utformningen av kundens 

elanläggning. 
 

2. Föranmälan skickas från installatören till Upplands Energi senast 10 veckor innan planerad 
anslutning inom detaljplanelagda områden. Utanför detaljplanelagt område eller där 
nybyggnation eller förstärkning av elnätet behövs, ska föranmälan skickas in minst 6 månader 
innan planerad anslutning. Föranmälan måste fyllas i komplett med kundinformation och 
teknisk data om anläggningen samt underskrift från kund, eventuell annan fastighetsägare och 
installatör, Till föranmälan bifogas en situationsplan. 
 

3. När ärendet har tilldelats en handläggare på Upplands Energi lämnas en offert på 
nyanslutningen till kunden enligt Energimarknadsinspektionens riktlinjer för prissättning. 
 

4. Kunden accepterar offerten genom att skriva under den bifogade beställningen och returnera 
den till Upplands Energi. 
 

5. Anläggningsavdelningen projekterar för elanslutningen och när det är klart skickas ett 
installationsmedgivande från Upplands Energi till installatören på samma blankett som 
föranmälan samt en faktura till kunden för anslutningen. 
 

6. När fastigheten är redo att kopplas in till elnätet skickar installatören en färdiganmälan till 
Upplands Energi senast 1 vecka innan planerad tillkoppling. 
 

7. Efter att anslutningen är betald och installatören har skickat installationsmedgivande ansluter 
Upplands Energi fastigheten till elnätet och installerar elmätaren. 

 

Byggström 
Kontakta en auktoriserad elinstallatör som skickar in en kombinerad för- och färdiganmälan på 
byggskåpet minst tio arbetsdagar innan byggström behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning 
följer med anmälan. Byggström levereras i mån av möjlighet och vid en plats som Upplands Energi 
anvisar i befintligt nät. 
 
Schakt inom tomtmark  
Inom kundens tomt ska kabelrör schaktas som Upplands Energi kan dra igenom serviskabeln, schakt 
samt återställning inom kundens tomtmark utförs och bekostas av kunden. Förläggningen av rör ska 
utföras med stöd av en auktoriserad elinstallatör enligt SS 437 01 02 och rören ska innehålla dragtråd. 
Det är mycket viktigt att rören förläggs på ett korrekt sätt så att de inte skadas (se skiss nedan). Om 
Upplands Energi inte kan förlägga kabeln i rören på grund av att rören är felaktigt förlagda, tillplattade 
eller skadade debiteras kunden en fast avgift på 2 620 SEK. Upplands Energi skjuter sedan i kabeln 
efter att kunden har säkerställt att rören är rätt förlagda.  
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Rör 
Rör av godkänd typ ingår i anslutningsavgiften och hämtas på Upplands Energis kontor i Björklinge. 
Uppge projektnummer! Om andra rör används måste du rådfråga din handläggare på Upplands Energi. 
Rördimensionen ska vara minst 75 mm (10-50 mm2 kabel) och måste uppfylla minst SRS klass samt 
ska vara avsedda för kraftkabel. 
 

Draggrop 
Vid anslutning av fastigheter med fasadmätarskåp ska det alltid iordningställas draggropar så att 
serviskabeln kan dras fram. Draggrop ska finnas: 
- i marken under fasadmätarskåpet (se skiss nedan) 
- vid tomtgräns 
- vid eventuella vinklar 
- var 20:e meter i de fall kabelrör förläggs långa sträckor 

 
Tänk på att inte montera ihop markröret med röret som går in till mätarskåpet 
1. Mätarskåp 
2. Skyddsrör  upp till mätarskåp SRN min 50 mm  
3. Skyddsrör inom tomtmark SRS min 75 mm 
4. Draggrop (återfylls med natursand eller stenmjöl max 4 mm) 
 

Tjäle och isperiod 
Vid arbeten som utförs under tiden 15 november till 15 april kan det offererade priset komma 
att höjas på grund av kostnad för tjältining. 
 
 
Vid frågor kontakta din handläggare på 018-67 84 00 och uppge ditt projektnummer. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anläggningsavdelningen 
Upplands Energi  


