För dig som behöver el till din fastighet
1. Kontakta behörig elinstallatör.
Det första du behöver göra för att få tillgång till elnätet är att kontakta en behörig elinstallatör
som kan utföra arbetet.
Installatören anmäler sedan till Vaggeryds Elverk att du vill ansluta din elanläggning till
elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av.
Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av
fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att monteras.

2. Kontroll och offert.
När Vaggeryds Elverk mottagit informationen från din elinstallatör kontrollerar vi om
anslutningen kan utföras enligt era önskemål. Bland annat kontrollerar vi att elnätet i det
aktuella området klarar av den belastningsökning som en ny kund innebär. Därefter skickar vi
en offert till dig där kostnaderna för anslutningen specificeras samt bifogar ett
beställningsformulär.
Priset för anslutningen varierar beroende på typ av anslutning med mera.
Aktuella priser för nyanslutning av elanläggningar i detaljplanerat område hittar du på vår
webbplats,
www.vaggerydsenergi.com.

3. Installationsmedgivande.
Efter beställning, lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan
denne påbörja installationsarbetet.

4. Rör för serviskabel.
Innan vi kan ansluta dig till elnätet måste du, eller den entreprenör du anlitat, installera ett rör
för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomtmark.
De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till.

5. Elinstallatören meddelar oss.
När elinstallatören är klar med sitt arbete i din elanläggning anmäler installatören detta till
Vaggeryds Elverk.
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6. Anslutning av kabel och montage av elmätare.
När vi fått besked om att installationen är klar ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning
samt monterar upp en elmätare.
När anslutningen är klar faktureras du en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av
oss och du är nu välkommen som kund till Vaggeryds Elverk.
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