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Tillämpningsbestämmelser vid lågspänningsöverföring 
 

 
Engångsavgift utgår för varje ny leveranspunkt och vid höjning av servissäkring för befintliga 

leveranser. 

Leveranspunkten är 

 vid luftledningsservis, servisens fäste i husvägg (isolator, skruvögla eller motsvarande) 

 vid nedledare till kundens mätarskåp i stolpe, i anslutningsplinten, i skåpet eller 

 vid jordkabelservis, anslutningsplinten i kundens serviscentral. 

 

Elanläggningar före leveranspunkten ägs och underhålls av Nässjö Affärsverk Elnät AB  

(nedan benämnt NAV Elnät). 

 

Engångsavgiften består av 

 en anslutningsavgift som skall täcka en del av kostnaden för det gemensamma lokala 

distributionsnätet för flera kunder 

 en servisavgift som skall täcka en del av kostnaden för serviskabeln. 

 

Leveranspunkt, servislednings läge och behövlig servissäkring bestäms i samråd mellan 

kund och NAV Elnät. 

 

 
För en tillfällig leverans tas en engångsavgift ut, som motsvarar hela kostnaden för behövligt 

nytt distributionsnät med servis och för demontaget minskad med värdet av returnerad 

materiel. För tillfälliga leveranser till byggarbetsplatser och dylikt debiteras avgifter enligt prislista  

”Elnät Lågspänning Korttid”, gällande prislista finns på vår webbplats.  

 

För permanenta leveranser har engångsavgifterna standardiserats till servissäkringens 

storlek enligt "Engångsavgifter". 

 

För elnätsavtal anslutna till en gemensam servis utgår engångsavgift efter säkringen för gemensamma 

servisen. Om NAV Elnät lägger separata serviser till radhus, kedjehus eller dylikt debiteras engångsavgift för 

varje leveranspunkt. 

 

I servisavgiften ingår servisledning med förläggning och anslutning i leveranspunkten. Schaktning inom 

tomtgräns ombesörjs av byggherren. Elinstallatör håller med kabelrör med slät insida och ansvarar för 

förläggning. 

 

Allmänt 
 

Avgiftsberäkning  
 



  2 (3) 

NÄSSJÖ AFFÄRSVERK ELNÄT AB 

571 80 Nässjö [ Tullgatan 2 ]     Telefon Kundservice 0380-51 70 40      www.nav.se      info@nav.se 

Överstiger de verkliga anläggningskostnaderna kostnadstaket enligt "Engångsavgifter" debiteras 

en tilläggsavgift, som utgör skillnaden mellan den verkliga kostnaden och kostnadstaket. 

 

Vid endast ett elnätsavtal på en servis som kräver större säkring än 315 A kan högspänningsleverans bli 

aktuell. 

 

 
Vid ökning av servissäkring, som kräver utbyte av befintlig serviskabel, debiteras ny servisavgift och aktuell 

skillnad mellan anslutningsavgiften för den nya och gamla säkringen. Kan ökningen av servissäkring ske på 

befintlig serviskabel debiteras endast anslutningsavgift enligt ovan. 

 

 
Orsakar eller begär kund eller fastighetsägare någon åtgärd på befintlig serviskabel, debiterar 

NAV Elnät kostnaden för åtgärden. Dock debiteras högst normal servisavgift för aktuell anslutning för 

serviskabel. 

Frånkoppling – återkoppling 
För servisledning, som frånkopplats på grund av att en leverans upphört för viss tid, betalar 

beställaren fortlöpande 16 A säkringsavgift. Eventuellt debiteras upplupna aktuella säkringsavgifter vid 

återinkoppling. Beställarens avgifter enligt ovan får uppgå till belopp motsvarande högst ny engångsavgift för 

aktuell servissäkring. 

NAV Elnät tar ut självkostnad för återinkoppling. NAV Elnät kan begära besiktning av 

beställarens elanläggningar före inkopplingen, varvid eventuella brister i anläggningen skall tillrättas före 

återinkopplingen. 

Betalning 

 
Engångsavgift betalas normalt av fastighetsägaren. Engångsavgift är i princip knuten till fastighet eller 

anläggning. Byte av ägare eller innehavare föranleder alltså ej att ny engångsavgift erläggs. 

Beställs servis och erläggs engångsavgift av annan än fastighetsägaren, bör fastighetsägaren skriftligen 

lämna tillstånd till förläggning av servisledningen inom sin fastighet. 

Innan arbetet med en servisledning påbörjas, bör NAV Elnät ha träffat ett bindande elnätsavtal med 

beställaren. 

NAV Elnät har rätt att begära, att engångsavgift erläggs innan elleverans påbörjas. Erlagd engångsavgift 

eller del därav återbetalas ej då elnätsavtalet upphör. 

 

  

Ändring av servissäkring  
 

Åtgärder på servis 
 

Frånkoppling - återkoppling 
 

Betalning 
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Tillämpningsbestämmelser vid högspänningsöverföring 

 

I tillämpliga delar gäller samma villkor som vid lågspänningsöverföring. Engångsavgift utgår för varje 

nyanslutning och vid höjning av ansluten transformatoreffekt enligt "Engångsavgifter". 

 

För NAV Elnäts behov ska högspänningsställverk innehålla 2 st inkommande fack med lastfrånskiljare och 

mätfack. 

 

Leveranspunkten är vid kabelanslutningen i respektive inkommandefack. 

 

Spännings- och strömtransformatorer tillhandahålls eller bekostas av NAV Elnät. 

 

Om enkel kabellängd inom tomtgräns överstiger 50 meter erläggs en avgift som motsvarar NAV Elnäts 

självkostnader för kabel och förläggning. 

 

Vid ökning av ansluten effekt erläggs för tillkommande effekt endast den vid anslutningstillfället 

aktuella avgiften i kr/kVA. 

 

Orsakar eller begär kund eller fastighetsägare någon åtgärd på befintlig serviskabel debiterar 

NAV Elnät självkostnad för åtgärden. 

Allmänt 
 

Ökning av ansluten effekt 
 

Åtgärder på servis 
 


