
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 

Säkring 0-200 meter 201-600 meter 601-1200 meter 1200-1800 meter 

16 -25 A 30 000 kr 30 000 kr + 257 kr/m1 132 800 kr + 594 kr/m2 489 200 kr + 372 kr/m3 

35 A 37 900 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

50 A 44 700 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

63 A 51 300 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

80 A 61 100 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

100 A 71 500 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

125 A 85 600 kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

160 A 102 900kr Offereras 4 Offereras 4 Offereras 4 

Anslutningsavgifter gäller från 2021-04-01 (samtliga priser på sidan är exklusive moms) 
Avstånd avser fågelvägen från närmaste befintliga nätstation. 

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. 
Anslutningsavgifterna grundar sig på Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdaterade beräkningsmodell med den allmänna  
prisutvecklingen på kabel och arbetstid m.m. 
Ei har gjort genomgripande förändringar vilket i sin tur gör det svårare att ha schabloniserade avgifter för de anslutningar som 
har högre amperetal och längre ledningssträcka, varför dessa offereras. 

1Den löpande kostnaden på 257 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 200 meter till 600 meter.  
2Den löpande kostnaden på 594 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 600 meter till 1200 meter.  
3Den löpande kostnaden på 372 kr/m gäller för den del av ledningen som överstiger 1200 meter till 1800 meter.  
4Anslutningsavgift för dessa ledningssträckor och amperetal schabloniseras inte utan beräknas från faktisk kostnad och utförs 
från fall till fall. 
Alla anslutningsavgifter enligt ovan är inklusive serviskabel. 

 

Anslutningsavgifter, tillfälliga anläggningar 
Anslutning av tillfälliga anläggningar (t.ex. byggström) som följs av fast anslutning 16-35A    1 900 kr 
Anslutning av övrig tillfällig anläggning (t.ex. tivoli) 16-35A        3 900 kr 
Anslutning tillfällig anläggning  50A och större             Offert 
Hyra byggskåp                    40 kr/dygn 
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. 
Återanslutning av abonnemang inom två år 16-63A         2 600 kr 
Återanslutning av abonnemang inom två år 80A och större        5 210 kr 
Återanslutning efter två år beräknas procentuellt på gällande anslutningsavgift           25 % 

 

Säkringsändring 

Inom 5 arbetsdagar              1 150 kr 
Inom 20 arbetsdagar                 770 kr 

 

HAN-modul med nätverksuttag 

Kopplas till mätare för t.ex. laststyrning              300 kr 
 
Samtliga priser på sidan är exklusive moms. 

mailto:info@sodrahallandskraft.se

