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Information vid nyanslutningar 
Eftersom vi ofta stöter på frågor kring nyanslutningar av elanläggningar vill vi med detta brev 
förtydliga vilka regler som gäller. De problem som uppstår får oftast konsekvenser för 
slutkunden i form av försenad anslutning. 
Vi följer elbranschens rekommendationer vilket bland annat innebär att blanketterna för För- 
och färdiganmälan skall följas. Dessa blanketter finns att hämta på vår hemsida 
www.upplandsenergi.se. 
 
 
Arbetsgång vid en normal nyanslutning. 
 
1. Elinstallatören skickar in en föranmälan i överenskommelse med kunden. Utifrån 

föranmälan startar vi upp ärendet genom att vi lämnar en offert till kunden. 
 

2. Inom detaljplanelagda områden skickar kundens elinstallatör in Föranmälan senast 8-10 
veckor innan beräknad anslutningsdag. Viktigt att situationplan bifogas. I områden 
utanför detaljplanelagda områden eller där nybyggnation eller förstärkning av elnätet 
erfordras bör blanketten sändas in minst 4-6 månader före önskad tillkoppling.  
På föranmälan skall bl.a framgå beställarens och fastighetsägarens namn och adress samt 
deras underskrift, elinstallatörens namn och underskrift samt önskad huvudsäkring. Vid ny 
elanslutning förlägger vi normalt femledarkabel. 

 
3. Vi gör en kontroll av föranmälan och om allt ser OK ut så undertecknar vi och returnerar 

blanketten. 
 
4. Senast 1 vecka innan anläggningen är klar för tillkoppling skickas en Färdiganmälan in. 

På anmälan skall föranmälans uppgifter anges kompletterat med bland annat beräknad 
årsförbrukning och uppvärmningssätt. 

 
5. Tillkoppling sker efter att kunden betalt anslutningsavgiften. 
 
 
Att tänka på 
 
Byggström: Följer samma princip som ovan.  
 
 
Schaktning: Kunden utför och bekostar all schaktning och rörförläggning för serviskabeln på 

egen tomtmark. Förläggningen skall utföras under överinseende av behörig 
elinstallatör. 

 
Tjäle och isperiod: Vid arbeten som utförs under tiden 15 november till 15 april kan det 

offererade priset komma att höjas. 
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Rör Vi tillhandahåller rör av rätt typ (ingår i anslutningsavgiften). Rören finns att 

hämta på vårt förråd i Björklinge under förutsättning att offerten är accepterad 
och projektnummer kan uppges. Om andra rör används skall dessa uppfylla 
minst SRN klass samt vara avsedda för kraftkabel. Rördimensionen skall vara 
minst 50mm (10-16kvmm kabel) men kan i vissa fall behöva vara grövre t.ex. 
75mm (25-50kvmm kabel). 
Observera att återfyllning runt rören måste ske på så sätt att rören inte skadas. 
Alla rör skall innehålla dragtråd. Om rören är obrukbara när montörer kommer 
till platsen debiteras en avgift för förlorad tid. 

 
Draggrop: Vid anslutning av fastigheter med fasadmätarskåp skall det alltid iordningställas 

en draggrop vid tomtens utkant (där slingan ligger) och i marken under 
fasadmätarskåpet (se skiss nedan) så att serviskabel kan dras fram. Tänk på att 
inte montera ihop markröret med röret som går in till mätarskåpet. 

  
 1. Mätarskåp 

2. Skyddsrör min 44 mm invändigt mått (50 mm rör) 
 3. Skyddsrör min. 50 mm – ingår i anslutningsavgiften och tillhandahålls av 
     Upplands Energi och lämnas ut från vårt förråd mot uppgivande av projektnummer 
 4. Draggrop återfylls med grus max kornstorlek 6-8 mm. 0,1 m ovanför kabeln 
     läggs gult kabelskydd som tillhandahålls av Upplands Energi 
 
Vid frågor kontakta Nyanslutningsansvarige på 018-678400 och uppge ditt projekt-
offertnummer. 
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