
Anslutningsavgift 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening  Org. nr 749200-2733 

 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
 
Box 63 Storgatan 7A 0430-480 00 5694-1818 info@sodrahallandskraft.se 
312 21 LAHOLM 

Huvudsäkring 0-200 meter 201-400 meter 401-600 meter 

16 -25 A 22 100 kr 22 100 + 189 kr/m* 22 100 + 189 kr/m* 

35 A 36 100 kr 91 900 kr 143 100 kr 

50 A 42 500 kr 98 000 kr 149 100 kr 

63 A 48 800 kr 106 000 kr 157 700 kr 

80 A 58 100 kr 120 000 kr 177 100 kr 

100 A 68 000 kr 129 200 kr 186 300 kr 

125 A 81 500 kr 150 000 kr 215 000 kr 

160 A 98 000kr 168 500 kr 231 100 kr 

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som utgår när du ansluter dig till eller utökar ditt abonnemang i nätet. Det är du och 
din elinstallatör som avgör vilken typ av abonnemang du skall ha. 

Anslutningsavgifter gäller från 2018-11-01. 
Avstånd avser fågelvägen från närmaste befintliga nätstation. 

*Den löpande kostnaden på 189 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 200 meter. 
 

• Priser är exkl moms. 

• Insatskapital 15 kr/A ingår i ovanstående priser (moms utgår inte på insatskapital). 

• Alla anslutningsavgifter enligt ovan är inkl serviskabel. 

• Serviser med högre ampere än 160 A eller med längre avstånd än 600 meter offereras alltid. 

• Anslutningar för 16-25 A som ligger inom intervallet 600 till 1 200 meter fågelvägen från närmsta nätstation regleras med 
en fast kostnad (97 700 kr) och en rörlig del (112 kr/m). 

• Anslutningar för 16-25 A som ligger inom intervallet 1 200 till 1 800 meter fågelvägen från närmsta nätstation regleras 
med en fast kostnad (164 900 kr) och en rörlig del (167 kr/m). 

 
Anslutningsavgifter, tillfälliga anläggningar 
Anslutning av tillfälliga anläggningar (t ex anslutning av byggström) kostar 1 500 kr om den efterföljs av en fast anslutning. 
 
Övriga tillfälliga anläggningar (t ex anslutning av tivoli) kostar 3 500 kr att ansluta. 
 
Anslutning av tillfälliga anläggningar godkänns för maximalt ett år. Undantag görs för större byggnadsprojekt. 

 
Uppsättning och nedtagning av mätare 
Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar deras abonnemang kostnadsfritt. 
 
Vill kunden inom två år återigen få ett abonnemang tar vi ut en avgift på 2 500 kr för återuppsättning av ny mätare för  
anslutningar 16-63 A. För anslutningar över 63 A tas en avgift på 5 000 kr. 
 
Har anläggningen varit utan abonnemang i mer än två år och servisen finns kvar i driftbart skick tas en återinkopplingsavgift på 
25 % av gällande anslutningsavgift. 
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