
 

Anslutningsavgifter för lågspänning 
Gäller från och med 2023-04-01 
 
Avståndet fågelvägen till närmsta anslutningspunkt där en anslutning är tekniskt möjlig. 
 

 Zon 1: 0-200 m Zon 2: 200-600 m Zon 3: 600-1 200 m Zon 4 : 1 200-1 800 m 

Säkring Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms 

16-25 A 35 500 kr 44 375 kr 
35 500 kr  
+ 305 kr/m 

44 375 kr  
+ 381 kr/m 

157 500 kr 
 + 727 kr/m 

 
196 875 kr + 
909 kr/m 

 
593 700 kr 
+ 421 kr/m 

 
742 125 kr 
+ 526 kr/m 

35-63 A 

 
 
46 500 kr 

 
 
58 125 kr 

 
46 500 kr  
+ 348 kr/m 

58 125 kr  
+ 435 kr/m 

 
Offert 

 
Offert 

  

80-125 A 
 
69 000 kr 

 
86 250 kr 

 
Offert 

 
Offert 

    

160 A 
 
86 500 kr 

 
108 125 kr 

 
Offert 

 
Offert 

    

200 A 
 
98 500 kr 

 
123 125 kr 

 
Offert 

 
Offert 

    

Över  
200 A 

 
Offert 

 
Offert 

      

 
Allt som är från zon 2 till zon 4 har både en grundkostnad och ett tillägg för varje meter som överskrider det lägsta 
metervärdet som nämns i zonindelningen. Exempel: 16-25 A i Zon 2; grundkostnad 35 500 kr och 305 kronor i tillägg per 
meter, som är över 201 meter. Priserna är exklusive moms.  
 
Offert 
Anslutningsavgift offereras motsvarande Skånska Energis kalkylerade kostnader för nyanslutningen. 
 
I de fall då anslutningen kräver att Skånska Energi gräver högspänningskabel och placerar en nätstation gäller 
alltid offert utom vid max 25A anslutning. 
 
UTÖKNING AV BEFINTLIG ANSLUTNING 
Vid ökning av servissäkring debiteras en kompletterande anslutningsavgift som minst motsvarar skillnaden 
mellan de båda anslutningskostnaderna och högst av vad en nyanslutning skulle kosta. 
 
SERVISKABEL 
Kostnad för kabel och kabelrör ingår i anslutningsavgiften till en längd av 25 m inom tomt. 
Överstigande bekostas helt av abonnenten. 
I anslutningsavgiften ingår inte grävning, rörförläggning och återfyllning inom tomtmark. Skånska Energi Nät AB 
anger förläggningssätt och sträckning. 
 
TILLFÄLLIGA LEVERANSER 
Anslutningsavgift för tillfällig anläggning utgår enligt nedan. Förutsättningen är att elnätet är frambyggt och att 
det finns tillräcklig kapacitet i elnätet. 
Exkl. moms. 
16-63A 3 500 kr Efter 18 månader 600 kr/mån 
80-250A 6 500 kr Efter 18 månader 600 kr/mån 
 
VILLKOR 
Villkor enligt ovan och 
Nät 2012 Konsument (Rev2) Nät 
2012 Näringsidkare (Rev2) 
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