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Hjälpredan för nyanslutningar 
Ska du bygga nytt eller dra in el till stugan så finns en liten hjälpreda här. När det är dags för större 

och ibland mer kostsamma förändringar så är det viktigt att ha koll på hur det hela går till. Du som 

kund behöver förstås inte sitta inne med all kunskap om processen. Men om du har koll, på dina 

ansvarsområden som ny anläggningsinnehavare och kännedom om den information som behöver 

tillhandahållas elnätsföretaget, så är mycket vunnet. 
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Processen steg för steg 
Steg Process 

1 Var ute i god tid! Räkna med att det tar minst fem till åtta veckor. På landsbygden är 

avstånden längre vilket innebär att det kan ta längre tid för oss att utföra arbetet. Till 

mailadressen info@jbf.nu kan du skicka beställning på en offert. 

2 Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en 

föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras samt bifogar en karta med 

fastigheten inritad och en situationsplan. 

3 Vi skickar en offert till dig på anslutningsavgiften, antingen efter elinstallatörens 

föranmälan eller efter din offertförfrågan. Varje anslutning kräver olika mycket arbete. I 

vissa fall kan det krävas att vi utför förstärkningar i elnätet innan vi kan ansluta fler 

fastigheter till nätet, det kan också föreligga behov av att bygga ny nätstation eller 

begära tillstånd hos markägare och myndigheter. 

4 Du beställer en anslutning genom att underteckna beställningen som bifogats med 

offerten och skicka tillbaka den till oss. Efter beställning inkommit skickas en faktura på 

anslutningsavgiften. 

5 När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att 

arbetet kan påbörjas. Förutom arbetet som elinstallatören utför i huset, sätter 

elinstallatören även upp fasadmätarskåp samt är ansvarig över att ett schakt finns för 

servisledningen som ska löpa över din tomt. 

6 När elinstallatören är klar skickas en färdiganmälan till oss. När färdiganmälan inkommit 

och anslutningsavgiften är betald ansluter vi din anläggning till elnätet. Att 

huvudbrytaren slås till i din anläggning ansvarar installatören för, huvudbrytaren ska vara 

frånslagen då vi utför själva inkopplingen. 

7 Du får ett elnätsavtal och information om ditt abonnemang när vi kopplat in 

servisledningen till ditt mätarskåp. Elinstallatören ser till att elen kopplas på i din 

anläggning. Vi återställer marken utanför din fastighet och du återställer marken på din 

tomt. 
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Vem har ansvaret? 
 JBF  Kunden  

 Material Arbete Material Arbete 

Grävning på kundens mark    X 

Bekosta och förlägga kabelskyddsrör 

och dragtråd i rör 

  X X 

Återfyllning av mark efter schaktning 

och håltagning på kundens mark 

   X 

Leverera och dra in elkabel i 

kabelskyddsrören 

X X   

Ansluta kabeln till kundens 

anslutningspunkt 

 X   

Äger, bekostar och installerar 

mätartavla, mätarskåp och 

mätarledningar 

  X X 

Äger, bekostar och installerar mätare 

och insamlingssystem 

X X   

Detta gäller för kabelskyddsrören 
Kabel Rör 

Dimension mm2 Ytterdiameter 

mm2 

10-16 50 

25-150 110 

240-300 160 
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Checklista 
Att göra Datum 

     Beställ offert, bifoga situationsplan  

     Kontakta en behörig elinstallatör  

     Skriv under och skicka in beställningen  

     Installatören skickar in föranmälan  

     Samordna grävningsarbeten (VA, tele, TV, bredband)  

     Betala anslutningsavgiften  

     Installatören skickar in färdiganmälan  

     Planerad inkoppling  

     JBF ansluter anläggningen  

 

Kontaktuppgifter till min elinstallatör 
 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasjärvi Sockens 
Belysningsförening 
 

 

 

 

 

 

Installatör: 

Telefonnummer: 

E-post: 

Namn: 

Telefonnummer: 

E-post: 


