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Prisblad tillfällig elanslutning 

Säkringsstorlek Till- och frånkopplingsavgift* Skåphyra 

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
16-63 A 4 500 5 625 48 kr/dygn 60 kr/dygn 
>63 A Verklig kostnad** 

(min. 9 000 kr) 
Verklig kostnad** 
(min. 11 250 kr) 

252 kr/dygn 315 kr/dygn 

*Vid akut till- eller frånkoppling (inom 10 arbetsdagar) tillkommer ett påslag om 50 % av ordinarie till- och 
frånkopplingsavgift. 
**Vid hyra av VB Elnäts byggskåp tillkommer en transportkostnad på 4000 kr exkl. moms (5000 kr inkl. moms). 
 

Säkringsstorlek Tillkommande månadsavgift vid användning > 12 månader 

Exkl. moms Inkl. moms 
25 A 876 kr 1 095 kr 
63 A 1 252 kr 1 565 kr 
125 A 2 124 kr 2 655 kr 
160 A 2 624 kr 3 280 kr 
250 A 3 624 kr 4 530 kr 

 

Hyresvillkor för VB Elnäts byggskåp 
1. Hyrestagaren skall se till att tillfälligt byggskåp hålls 
låst med medlevererat lås eller låsbygel. 

2. Byggskåp placeras vid leveranspunkt som normalt 
är inom 5 meter från VB Elnäts transformatorstation, 
kabelskåp eller ledningsstolpe där anslutning kan 
utföras från befintligt nät, utan förstärkning. 

I de fall ombyggnationer eller förstärkningar av elnätet 
behövs inför anslutning av byggskåp lämnas skriftlig 
offert samt beställningsblankett. 

Om kundens uttagspunkt är långt ifrån VB Elnäts 
leveranspunkt ombesörjer kund själv kabel dit och 
placerar där en eventuell fördelningscentral. 

3. Byggskåpet får inte flyttas utan medgivande från VB 
Elnät. VB Elnäts entreprenör utför flytt av skåpet. 
Kunden bekostar flytten med 10 % påslag.  

4. Hyrestagaren ansvarar för förlust av utrustning och 
skada som inte kan hänföras till normal förslitning. VB 
Elnät fakturerar verklig kostnad för skadan/förlusten. 

5. Hyrestagaren får inte reparera eller utföra 
förändringar på byggskåpet. 

6. Vid eventuella fel på byggskåpet är hyrestagaren 
skyldig att kontakta VB Elnät för reparation eller utbyte 

av skåpet. Hyrestagaren ansvarar för den skada som 
åsamkas honom själv eller tredje man i samband med 
användning och placering av byggskåp (gäller även 
driftavbrott). 

7. VB Elnät utlämnar byggskåp i driftdugligt skick 
försett med erforderliga skyddsanordningar. 

8. Urkoppling av byggskåp måste alltid beställas i 
separat ärende av hyrestagare eller 
elinstallationsföretag. Vid nyanslutning där byggskåpet 
är ansluten på servisen måste urkopplingen vara 
beställd innan inkopplingen av nyanslutningen kan 
göras. Vid nyanslutning kopplas byggskåpet ur 
samtidigt som ordinarie servis spänningsätts.  

9. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom 
avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina 
förpliktelser enligt dessa villkor har VB Elnät rätt att 
omedelbart säga upp avtalet och återta utrustningen.  

10. Hyreskostnader gäller enligt prisblad.  

11. Om byggskåpet är i inkopplat mer än 12 månader 
tillkommer en särskild avgift per månad enligt prisblad. 
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Villkor vid användning av eget byggskåp inom  
VB Elnäts nätområde 
1. Installatören som skickar in föranmälan ansvarar för 
att skåpet uppfyller gällande krav enligt 
Elinstallationsreglerna och är avsett för ändamålet. Vid 
uppenbara felaktigheter vid inkoppling så kopplas inte 
skåpet in och bomkörningsavgift faktureras 
beställaren.  

2. Fasadmätarskåp är inte tillåtna vid tillfälliga 
anslutningar.  

3. Nätägaren bestämmer placeringen av byggskåpet. 
Byggskåpet placeras vid leveranspunkt som normalt är 
inom 5 meter från VB Elnäts transformatorstation, 
kabelskåp eller ledningsstolpe där anslutning kan 
utföras från befintligt nät utan förstärkning. I de fall 
ombyggnationer eller förstärkningar av elnätet behövs 
inför anslutning av byggskåp lämnas skriftlig offert 
samt beställningsblankett. 

4. Anslutningskabel ska finnas och vara ansluten i 
skåpet samt vara dimensionerad för det strömuttag 
som önskas, dock minst 10mm2 Cu. Endast fyrledare 
(TN-C) är tillåten. Kabelns parter ska ha färgerna Brun, 
Svart, Grå, Grön/Gul enligt standarden för 4GXXX 
(XXX=area). Kabeln ska vara av typen H07RN-F. 
Erfordras kabelskydd ska installatören tillhandahålla 
detta.   

Om kundens uttagspunkt är långt ifrån VB Elnäts 
leveranspunkt ombesörjer kund själv kabel dit och 
placerar där en eventuell fördelningscentral.

5. Byggskåpet får inte flyttas utan medgivande från VB 
Elnät. VB Elnäts entreprenör utför flytt av skåpet. 
Kunden bekostar flytten med 10 % påslag. 

6. Installatören ska tillhandahålla säkringar efter 
beviljad strömstyrka. För anslutningar över 63A tillåts 
plomberbar effektbrytare som ska vara inställd till rätt 
strömstyrka som alternativ till knivsäkringar. 

7. Alla omätta delar i skåpet ska vara plomberbara. Vid 
strömtrafomätning skall provprotokoll för monterade 
strömtransformatorer finnas. Installatören ska 
tillhandahålla 10A mätarsäkringar vid 
strömtrafomätning. 

8. Urkoppling av byggskåp måste alltid beställas i 
separat ärende av hyrestagare eller 
elinstallationsföretag. Vid nyanslutning där byggskåpet 
är ansluten på servisen måste urkopplingen vara 
beställd innan inkopplingen av nyanslutningen kan 
göras. Vid nyanslutning kopplas byggskåpet ur 
samtidigt som ordinarie servis spänningsätts. 

9. Om byggskåpet är inkopplat mer än 12 månader 
tillkommer en särskild avgift per månad enligt prisblad.
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