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ELINSTALLATIONS-
REGLER
Förtydliganden och kompletteringar till 
gällande regelverk. En vägledning för dig 
som elinstallatör.



TILL DIG SOM ELINSTALLATÖR
För att hjälpa dig i vårt samarbete, så att kunden får bästa möjliga service, har vi tagit fram tek-
niska anvisningar där du som ellinstallatör kan få information i ditt arbete mot våra kunder.
Våra tekniska anvisningar är ett komplement och förtydligande av gällande regelverk.

Vid elarbeteten gäller bl.a. följande standarder och föreskrifter:
• SS 437 01 02
• SFS 2009:22
• SFS 2007:215
• AMI Anslutning Mätning Installation
• SEK handböcker
• ELSÄK-FS 2008:1-3

Det är viktigt att fastslå att vid elarbete i anläggningar, som medför en genomgående om- och 
tillbyggnad, ska alltid senaste gällande regelverk för elinstallationer tillämpas.

KONTAKTUPPGIFTER
Du som är elinstallatör:
Använd dig av www.foranmalan.nu för att göra för- och färdiganmälan.
På vår hemsida www.karlshamnenergi.se finns alltid den senaste versionen av våra tekniska 
anvisningar och annat viktigt.

Våra kunder är alltid välkomna att kontakta kundservice
Kundservice: 0454-818 00, vardagar mellan 08:00-16:00
E-post: kundservice@karlshamnenergi.se
Besöksadress: Prinsgatan 45, Karlshamn
Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn

För alla:
Elavbrottsanmälan 0454-818 00, utanför kontorstid 0470-270 26
www.ledningskollen.se
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ANSLUTNING TILL ELNÄTET
För att få anslutning
En skriftlig föranmälan ska lämnas till oss av auktoriserad elinstallatör, föranmälan ska innehålla 
en situationsplan med förslag om placering av fasadmätarskåp (mätarplats). Andra ledningsäga-
re bör kontaktas för indragning av tele, bredband och kabel-TV m.m. 
Efter den skriftliga servisbeställningen lämnar vi ut ett installationsmedgivande till elinstallatö-
ren med uppgifter om servisledningens sträckning, villkor för anslutningen mm. Den som utför 
schakt ska utgå från mått på rör och djup som finns i figur 1 och 2 på nästa sida. Ett godkänt 
gult tomrör med dragtråd i ska enligt våra anvisningar läggas för den del av serviskabeln som 
ligger på tomtmark.
När installationen är klar skickar elinstallatören in en skriftlig färdiganmälan, efter det förlägger 
och ansluter vi serviskabeln, monterar elmätaren samt översänder faktura på anslutningsavgif-
ten.

FÖRANMÄLAN
Dessa elarbeten är föranmälanspliktiga (www.foranmalan.nu)
• Tillfällig servis (tillfällig anslutning vid byggnation, tivoli, marknad mm).
• Ny eller ändrad servis (permanent servis eller servisändring av befintlig).
• Säkringsändring (förändring av mätarsäkring, servissäkring och effektökning).
• Bruten plombering (alternativt ring till KEAB och meddela. KEAB ersätter bruten plombering 

kostnadsfritt).
• Förändrat uppvärmningssätt (elradiatorer, vatten- och luftburen elvärme, värmepump, golv- 

och takvärmeanläggning. Även övergång från fjärrvärme, vedeldning m.m. till elvärme).
• Anläggning för elektrisk nedkylning (air condition).
• Installation av vattenvärmare.
• Anläggning för lokalt producerad elenergi såsom reservkraft, kraftvärme, sol-, vind-, vatten 

och gaskraftverk.
• Installation av inmatningsenhet för mobila reservkraftaggregat.
• All förändring och/eller utökning av produktionsanläggning.
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VEM HAR ANSVARET
ANSVARSOMRÅDE MATERIAL ARBETE

Grävning inom tomtgräns.  Kunden 

Förlägga kabelskyddsrör och dragtråd Kunden Kunden 
i rör samt kringfyllnad inom tomtgräns.

Återfyllnad av mark efter schaktning inom  Kunden 
tomtgräns, samt eventuell håltagning.

Leverera och dra in elkabel i KEAB KEAB 
kabelskyddsrör.

Ansluta kabel till kundens anslutningspunkt  KEAB 
och koppla in anläggning till elnätet.

Äger, bekostar och installerar mätartavla, Kunden Kunden 
mätarskåp och mätarledningar.

Äger, bekostar och installerar mätare KEAB KEAB 
och insamlingsystem.

UTFÖRANDE AV INSTALLATIONEN
När du är klar med din del av arbetet skickar du in en färdiganmälan och beställer tillkoppling. Vi 
utför arbetet normalt inom åtta arbetsdagar. Om vi inte kan koppla in anläggningen på grund av 
att det har blivit fel, tar vi ut en extra besöksavgift från kunden för att täcka våra kostnader.

När ska en anläggning ha egen servisledning?
Det som styr när en anläggning ska ha en egen servisledning är kravet på nätkoncession (SFS 
2007:215), alltså de krav som ställs i ellagen av oss.
Om kravet på nätkoncession gäller.

Bostadshus
Enbostadshus ska vara anslutna med egen servisledning. Om det finns flera bostadshus inom 
samma fastighet ska de ha varsin servisledning.
Parhus ses som två olika byggnader och ska ha separata servisledningar. Detta gäller även 
andra typer av byggnader som sitter ihop med en byggnad som tillhör en annan fastighet. Om 
en fastighet styckas av beställer kunden en anslutning och därmed en ny servisledning. El till 
motorvärmare, garagelänga, belysningsanläggning, samlingslokal eller fastighetsel som tillhör 
bostadsområde behöver inte ha separata servisledningar.
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MÅTT & DJUP
Figur 1 
Så här ska en serviskabel placeras och monteras.
Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund och infällt i fasad-
mätarskåp. OBS! Tänk på att elmätaren måste kunna betjänas av KEAB personal. Skåpet får 
således inte byggas in i t.ex. carport, uterum, bostad eller andra låsta utrymmen. Draggrop 
rekommenderas var 25:e meter, eller där lämpligt, vid längre dragning. 

Figur 2
Kabelgrav med samförläggning av el-och teleservis på tomtmark.
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TABELL, KABELSKYDDSRÖR
KABELAREA YTTERDIAMETER BÖJNINGSRADIE BÖJNINGSRADIE
  KABEL RÖR

10-16 mm² 50 mm 450 mm 500 mm

25 mm² 110 mm 450 mm 800 mm

50 mm² 110 mm 450 mm 800 mm

95 mm² 110 mm 650 mm 800 mm

150 mm² 110 mm 650 mm 800 mm

240 mm² 160 mm 650 mm 800 mm

ANSLUTNINGSPUNKT
Till vänster - anslutning med endast en mätning,  
t.ex. villa, med anslutningspunkt utomhus.
Till höger - anslutning med flera mätningar.
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Elmätare

Huvudsäkring

Huvudledning

Huvudcentral

Servissäkring

Servisledning

Servislednings- 
säkringar.

Nätägarens kabelskåp,  
stolpe, transformatorstation  
eller annan matningspunkt.

Anslutningspunkt på  
avsedd anslutningsplint  
i t.ex. fasadskåp.

Anslutningspunkt inomhus eller 
i el-rum, nisch eller liknande, 
närmast yttervägg, alternativt  
utomhus i kabelmätarskåp.



ANSLUTNINGSPUNKT LUFTLEDNING

Elmätare

Huvudsäkring Säkringslåda

Anslutningspunkt går vid an-
slutningsklämman till  
luftledning.

Elcentral Mätarskåp

Anslutningspunkt går vid an-
slutningsklämman i 
mätarskåpet.
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KOPPLINGSSCHEMA TN-C SYSTEM
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AVSTÅND STRÖM- TOTAL STRÖMLEDARENS SPÄNNINGS- BERÄKNAD 
TRANSFORMATOR LEDARLÄNGD AREA VID 5A LEDARENS BÖRDA I VA 
MÄTARE [M] MM² *) AREA MM² *) VID 5A

0,5-5 1-10 2,5 1,5 0,2-1,8

5-10 1-20 4 1,5 1,1-2,2

10-15 20-30 6 1,5 1,5-2,2

15-25 30-50 10 1,5 0,2-1,8

STRÖMTRANSFORMATORMÄTNING TN-C



KOPPLINGSSCHEMA TN-S SYSTEM
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AVSTÅND STRÖM- TOTAL STRÖMLEDARENS SPÄNNINGS- BERÄKNAD 
TRANSFORMATOR LEDARLÄNGD AREA VID 5A LEDARENS BÖRDA I VA 
MÄTARE [M] MM² *) AREA MM² *) VID 5A

0,5-5 1-10 2,5 1,5 0,2-1,8

5-10 1-20 4 1,5 1,1-2,2

10-15 20-30 6 1,5 1,5-2,2

15-25 30-50 10 1,5 0,2-1,8
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TILLÄGGSPUNKTER KOPPLINGSSCHEMA
Mätanordning för lågspännings strömtransformatormätning utföres enligt SS 437 01 
40 (IBL2000) pkt 14.3
• Mätanslutning utförs av Karlshamn Energi.
• Strömtransformatormätning installeras normalt vid >80A mätarsäkring.
• Mätprovplint samt strömtransformatorer tillhandahålls av Karlshamn Energi. Övrigt material 

tillhandahålls av elinstallatör.
• Märkning av plintar och ledningar utförs enligt SS 437 01 40.
• Mätledningar dimensioneras enligt tabell på föregående sida.
• Strömtransformatorerna monteras i ordning enligt serienummer med lägsta på L1.
• Effektriktning på schema visas från Karlshamn Energi till kund (förbrukning). P1 ska alltid 

vara ansluten mot Karlshamn Energi, gäller även produktionsanläggningar.
• Strömtransformatorernas sekundärsidor (S1) jordas mot Karlshamn Energi. Separat för varje 

strömtransformator.
• Mätledningar för ström bör förläggas som 3 st separata kablar, en för varje fas. Varje kabel 

märks i båda ändar L1, L2 respektive L3.
• Säkringar för spänningskretsar 10A diazed (snabba). Plomberbara.
• Mätledningar ska förläggas skilda från övriga ledningar och vara skyddade mot klämskador 

eller åverkan.
• Strömtransformatorer och säkringar för spänningskretsar ska placeras så att provning och 

utbyten lätt kan utföras. Strömtransformatorer och säkringar ska utan fara kunna okulärbe-
siktigas under drift. Märkskyltar ska vara synliga och avläsbara under drift.

• Lämplig fasmärkningssats för strömtrafomätning: PA1 MD10-FMS (artikelnummer E2971300).

VÅRT NÄTOMRÅDE
Se kartan nedan för att se över vilken area vårt elnät sträcker sig. På www.natomraden.se kan 
man söka på vårt områdes-ID ”KHN” och tydligt se var gränsen för vårt nätområde går.
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ÄNDRING & ANSLUTNING
Ändring av huvudsäkring
Utförs av elinstallatör som anmäler via föranmälan. Föranmälan skickas in och bytet kan ske när 
när vi har godkänt anmälan.
Byte av mätarsäkring får normalt ske endast en gång under en 12-månaders period. Undantag 
för säkringsändring en gång under en 12-månaders period gäller under tiden 1/5 - 30/9 och 
är en möjlighet för kund som tillfälligt behöver högre mätarsäkring i befintlig anläggning. Den 
höjning som är tillåten är ”två steg”, räknat från befintligt mätarsäkring. Exempel 16A till 25A, 
35A till 63A. Se även nätpriser vilka säkringssteg som är möjliga. Nätpriset ändras till den valda 
mätarsäkringen och ändras tillbaka vid återgång. Observera, din anläggning samt vårt nät måste 
även vara anpassat för höjningen samt en höjning över gräns för strömtrafomätning (>63A) 
inte är möjlig. Ett elinstallationsföretag anlitas som utför byte av säkring. Om du får frågor om 
abonnemangsavgiften och hur den eventuellt påverkas av en säkringsändring, är kunden alltid 
välkommen att kontakta oss eller se priser på www.karlshamnenergi.se.

Ombyggnad av mätning
Enligt ellagen ska en anläggning med huvudsäkring 63A eller mindre vara direktmätt. En anlägg-
ning med huvudsäkring 80A eller större ska vara mätt med strömtransformator och timmätning. 
Om kunden vill ändra sin huvudsäkring mellan dessa intervall byggs mätningen om. Kontakta 
oss för mer information.

Ändring av serviskabel vid utökning
Vid en utökning som innebär att vi måste byta serviskabeln för att klara den högsta belastning-
en, faktureras kunden vår kostnad för ändringsarbetet. Eventuell kostnad kan även uppstå för 
förstärkning av distributionsnät utreds i varje enskilt fall. Byte av serviskabel innebär även en del 
arbete för kunden som exempelvis schaktning, förläggning av kabelskyddsrör och återställande 
av mark inom tomtgräns.

Delning av abonnemang
Om kunden exempelvis ska bygga om en större lägenhet eller lokal till två mindre kan det bli 
aktuellt med delning av ett abonnemang. Inom ett bostadshus är det möjligt att dela ett abon-
nemang. Om det inte gäller ett bostadshus går det bra att dela abonnemanget så länge det 
är inom fastigheten. Kostnad tas ut av kund för ny mätare och vårt arbete. Om servissäkring 
saknas meddelar vi kunden att detta ska installeras i samband med ombyggnationen. Fastig-
hetsägaren kan beställa en utökning av servissäkringen om någon av kunderna vill ha större 
huvudsäkring än själva servissäkringen.

Ihopslagning av abonnemang
En ihopslagning av abonnemang innebär att vi monterar ner de elmätare som inte längre be-
hövs och att all förbrukning mäts på ett ställe. För att det ska vara möjligt måste abonnemangen 
tillhöra samma fastighet och ha en gemensam servisledning. 

Ändrad anslutningspunkt eller flytt av serviskabel
Om våra kunder vill ändra sin anslutningspunkt, flytta jordkabelservis eller byta från luftlednings-
servis till en jordkabelsservis faktureras kunden vår kostnad för ändringsarbetet. Om kunden dä-
remot flyttar ut elmätaren reduceras kostnaden från oss med max 2 500 kronor inklusive moms. 
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Informera om startströmmar
Branschens rekommendation är att startströmmen inte ska överstiga 1,5 gånger huvudsäk-
ringen. Orsaken är att en enskild anläggning inte ska störa ut andra kunder. Det är viktigt att du 
informerar om att motorn på exempelvis en värmepump ska ha mjukstart, så att vi får minsta 
möjliga påverkan på elnätet.

PLOMBERING
Elinstallatör får bryta plombering i samband med felsökning eller tillsyn av kundanläggning om 
behov finns. Observera att detta inte gäller plombering på mätare. Bruten plombering anmäls 
omgående till Karlshamn Energi AB för åtgärd och återplombering. Arbetet utförs utan kostnad 
för kund.

• RÖD MARKERING - Plomb får ej brytas
• GUL MARKERING - Plomb får brytas vid behov
• GRÖN MARKERING - Plomb får brytas

UPPSÄGNING 
Om kunden exempelvis planerar att riva sitt hus eller upphöra med sin verksamhet avslutar 
kunden sitt abonnemang hos oss eftersom anläggningen inte längre kommer att vara ansluten 
till elnätet. Kunden hänvisar ni till vår Kundservice. Vi monterar själva ner elmätaren och kopplar 
ur servisledning/ar. Om kunden senare vill återansluta sin anläggning gäller samma regler som 
vid en ny anslutning.

Uppsägning av abonnemang vid ihopslagning
Vill en kund ändra sitt abonnemang genom att slå ihop två eller flera abonnemang kan du läsa 
mer om det under ”Ändring av abonnemang och anslutning”.

Uppsägning av tillfällig elanläggning
Då det är dags att avsluta en tillfällig anläggning kontaktar du eller kunden vår Kundservice. 
Tänk på att det är vi som monterar ner elmätaren!
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TILLFÄLLIG ANLÄGGNING
Tillfälliga anläggningar kan användas till bland annat byggplatser och tillfälliga arrangemang typ 
marknader, tivoli och dylikt. En tillfällig anläggning får normalt vara inkopplad i högst ett år. Vid 
en tillfällig anläggning placeras kundens mätarskåp vid närmaste möjliga anslutningspunkt i vår 
elanläggning utifrån effektstorlek på tillfällig anläggning. Serviskabel från anslutningspunkt till mä-
tarskåp tillhandahålls och ansvaras av kund. Serviskabel ska vara dimensionerad och anpassad 
för anslutningspunkten samt för det strömuttag som önskas, dock minst 4G10 mm2 Cu och 
kabeln får vara som längst fem meter lång. Mätarskåpet ska vara försett med jordfelsbrytare för 
uttag till och med 32A. Det är viktigt att komma ihåg att kundens mätarskåp inte ska placeras 
på vår anläggning.

Placering och höjd av uttag SS 436 40 00 och SEK handbok 415.
Observera att in- och urkopplingsavgift tillkommer, liksom nätavgifter och energikostnader, 
dessa debiteras enligt gällande tariff för 25A, per påbörjat dygn.  
Se mer info på www.karlshamnenergi.se. 

RESERVKRAFT
Anslutning av reservkraft anmäls till oss och ska utföras så att utmatning inte kan ske såvida 
överenskommelse träffats med oss och anläggningens innehavare. Vid större reservkraftsaggre-
gat som är till för avbrottsfri kraft och som är sammankopplad med elnätet ska aggregatet ha 
godkänd fasningsutrustning.
Tänk på att ledaren från jordtaget ska vara isolerad så att rätt jordtagsvärde kan uppmätas för 
jordtagspunkten. Värdet får vara högst 50 Ω vid ytjordtag och 100 Ω vid djupjordtag.
Läs mer om reservaggregat i SEK handbok 447.
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MIKROPRODUKTION
 
Elkopplare
Det ska finnas en elkopplare för produktionen. För produktionsanläggningar ≤ 63A ska en elk-
opplare med brytarförmåga för anläggningens totala effekt finnas installerad i direkt anslutning 
till elmätaren. Sitter kundens elmätare i ett mätarskåp ska elkopplaren finnas i mätarskåpet. Man 
kan lösa det genom att den befintliga huvudbrytaren trådas om så att den sitter efter mätare. 
Alternativt kan en separat elkopplare installeras. Oavsett val ska standarden för mätarskåp SS 
430 01 10 uppfyllas för installationer. Elkopplare ska kunna blockeras i öppet läge.
För produktionsanläggningar ≥ 80 A ska en synlig, blockerbar och uppmärkt elkopplare installe-
ras åtkomligt för elnätsföretagets personal. Det ska framgå i huvudledningsschemat var elkopp-
laren är installerad (enligt Svensk Energi, AMP-handboken). 
Karlshamn Energi AB tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare.

Märkning
Kundanläggningarna ska märkas upp i enlighet med ELSÄK-FS 2008:1 3 kap. 8 § och EL-
SÄK-FS 2008:2 11 § Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 514.5.1 och SEK Handbok 444 
712.514.5 samt enligt Svensk Energis handbok Mikro.
Oavsett om anläggningen är direktmätt eller strömtransformatormätt ska uppmärkning av 
elproduktion ske i direkt anslutning till elmätaren och vid elkopplaren för elproduktionen. För 
strömtransformatormätta anläggningar eller i en direktmätt anläggning där det finns ett huvud-
ledningsschema ska produktionen även finnas markerad i huvudledningsschemat.
Märkning ska förekomma:
• i huvudledningsschemat för anläggningar >=80 A
• i direkt anslutning till elmätaren
• vid elkopplaren för elproduktionen.
Det ska finnas en varningsskylt som informerar om att en produktionsanläggning är ansluten 
till anläggningen. Skylten ska visa vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produk-
tionsanläggningen. I de fall anläggningens huvudbrytare används som brytare för produktions-
anläggningen ska den vara märkt med skylt ”Elkopplare för produktionsanläggning” (Figur 1).
Det ska även finnas en skylt med ”Varning Dubbel matning”. Det ska tydligt framgå på skylten 
var man kan bryta anlägningen (Figur 3).
I en direktmätt anläggning ska brytaren för produktionsanläggning sitta i mätarskåpet eller i direkt 
anslutning till detta. Där ska finnas märkning som varnar för dubbel spänning (Figur 2).
För strömtransformatormätt anläggning kan brytaren för produktionsanläggningen sitta på annan 
plats än mätaren. Då ska denna skylt sitta i mätarskåpet och ange var brytaren för produktionsan-
läggningen finns.

Figur 1 Figur 2 Figur 3



ORDLISTA
A
Abonnemang innebär att en kund har tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast 
avgift till oss.

Anslutningseffekt är den effekt som kunden betalat anslutningsavgift för.

Anslutningspunkt är ägogränsen mellan kundens och våra elanläggningar. Kunden äger och 
ansvarar för anläggningen efter denna punkt.

Anslutningssäkring är för lågspänningskund den högsta säkringen i det intervall som kunden 
betalat anslutningsavgift för.

Anläggnings-id är en kod för kundens elanläggning som vi och andra elnätsföretag använder 
för att hålla reda på vilken anläggning som är kundens. De sista nio siffrorna är unika för anlägg-
ningen.

H
Huvudsäkring (mätarsäkring) är den säkring eller motsvarande överströmsskydd som sitter på 
inkommande servisledning i kundens mätarskåp. För kund med säkringstariff är det huvudsäk-
ringen som bestämmer kundens abonnemangsavgift.

S
Servisledning är den ledning eller de parallella kablar med vilken kundens elanläggning ansluts 
till vårt elnät i anslutningspunkten.

Servisledningssäkring är den säkring som sitter i servisledningens startpunkt i vårt kabelskåp, 
stolpe eller transformatorstation.

Servissäkring är en gemensam säkring då en eller flera kunder utnyttjar en servisledning. Ser-
vissäkringen sitter i servisledningens slutpunkt och är avgiftsbestämmande för anslutningen. För 
servisledning med enbart ett abonnemang är servissäkring samma sak som huvudsäkring.

Å
Återanslutning innebär att vi ansluter en anläggning som tidigare varit ansluten till vårt elnät. 
För återanslutning tillämpas de regler och debiteras de avgifter som då gäller för nyanslutning. 
Anmälan från behörig elinstallatör krävs.
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