
Nyanslutning, Servisändring, Säkringsändring och Byggström  

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor om nyanslutning, servisändring, säkringsändring eller om ni behöver 
en tillfällig anslutning, byggström. Nedan har vi satt ihop några råd för att ert ärende skall flyta så smidigt som möjligt.  
 
Anders Dahlin e-post: 
anders.dahlin@booenergi.se 
Telefon: 08-7475160  
Telefax: 08-747 51 05  
Adress: Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo  
 
Priser och de dokument ni behöver finns på vår hemsida. Fyll i och skicka in via e-post, eller post.  

Gör så här….  

Nyanslutningar av el.  
1.    Ta kontakt med en behörig elinstallatör. Det är genom elinstallatören du beställer nyanslutningen. 
 
2.    När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föranmälan som elinstallatören skickar in till oss 
minst en månad innan det att ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en nyanslutning över 50A kan vi behöva 
förstärka elnätet, så var ute i god tid. 
 
3.    Med föranmälan som underlag skickar vi en faktura på anslutningsavgiften och ett nätavtal 
(abonnemangsanmälan) till er, som skall vara inbetalt respektive underskrivet och inskickat, innan anslutningen kan 
göras. 
 
4.    Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som elinstallatören använder som färdiganmälan och 
skickar tillbaka, där elinstallatören berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet. 
 
5.    Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i 
innerdiameter från en, av oss, anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte 
passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar. 
 
6.    När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och 
kopplar på ström. 
 
7.    Vid nyanslutning och ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett 
krav. Det kan i vissa fall passa med kabelmätarskåp. 
 
8.    Servissäkring/huvudsäkring 
I första hand ska smältsäkring användas, i övrigt hänvisar vi till SS437 01 40, 13.2.2 och 13.2.4 samt handbok 419.2 
och 9.3  
 
I handbok 414, 10.2 står det att läsa om villkoren för att en dvärgbrytare ska få användas för frånskiljning samt en 
vidare hänvisning till den frånskiljarsymbol som då krävs.  

 

 
Priser och de dokument ni behöver finns här intill. Fyll i och skicka in via e-post, eller post. Eller kom in till vårt kontor 
på Värmdövägen 657. 

  

 

mailto:anders.dahlin@booenergi.se


Servisändring  

Om elservisen skall bytas ut, gäller samma ordning som vid nyanslutning. Skillnaden är bara att ni inte behöver skicka 
in något nätavtal (abonnemangsanmälan) eller betala fakturan i förskott. Känner ni att ert ärende inte passar in som 
ordningen vid nyanslutning är ni välkommen att höra av er.   
 

1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör, det är genom elinstallatören ni beställer servisändringen. 

 
2 När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föranmälan som elinstallatören skickar in till 

oss minst en månad innan ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en servisändring till över 50A kan vi 
behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid. 

3 Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som elinstallatören använder som färdiganmälan 
och skickar tillbaka, där elinstallatören berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från 
elnätet. 

4 Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i 
innerdiameter från en av oss anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får 
inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar. 

5 När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och 
kopplar på ström. 

6 Tänk på att vid ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett 
krav. Det kan i vissa fall passa med mätarkabelskåp. 

7 Ni hittar samtliga priser och dokument ni behöver i kolumnen till höger. Fyll i och skicka in via e-post, fax 
eller post. Känner ni att ert ärende inte passar in som ordningen vid nyanslutning är ni välkommen att höra 
av er. 

8      Servissäkring/huvudsäkring 
I första hand ska smältsäkring användas, i övrigt hänvisar vi till SS437 01 40, 13.2.2 och 13.2.4 samt handbok 
419.2 och 9.3  

        I handbok 414, 10.2 står det att läsa om villkoren för att en dvärgbrytare ska få användas för frånskiljning 

        samt en vidare hänvisning till den frånskiljarsymbol som då krävs. 

Säkringsändring  
Om ni behöver ändra er mätarsäkring går det bra att boka en tid med oss så utför vi säkringsändringen mot en avgift. 
En elinstallatör får också utföra säkringsändringen. Han anmäler detta till oss med en färdiganmälan som ni har skrivit 
på.  

Vid beställning av tillfällig anslutning, byggström  
Tillfällig anslutning används ofta till cirkus, tivoli, marknader och andra kortvariga aktiviteter men framförallt när man 
skall bygga hus, och då kallar vi det för byggström. Beställa byggström är enkelt. Ni skriver på ett hyresavtal och 
skickar in det till oss. Där fyller ni i önskat inkopplingsdatum, med en framförhållning på minst två veckor, och vilket 
av våra två byggskåp ni behöver, 25A eller 63A. När vi fått beställningen så skickar vi en instruktion om 
nyckelhanteringen och kör ut och kopplar in byggskåpet på byggplatsen. I inkopplingsavgiften ingår också urkoppling 
samt hemtransport när bygget är klart. Har ni eget byggskåp som ni vill ha inkopplat eller behöver mer än 63A, tar ni 
kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in en färdiganmälan, minst två veckor innan, som även ni har skrivit 
under. Den gäller som beställning.  

 

 

 
 


