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Prislista tillfälliga anläggningar 
Prislistan gäller fr.o.m. 2018-02-01 för anslutning av tillfälliga anläggningar när inkoppling 
sker direkt till befintligt elnät tillhörande Mjölby Kraftnät AB. 
 
I priset ingår även bortkoppling av den tillfälliga anläggningen. En tillfällig anläggning gäller i 
maximalt ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning. 
 
Storlek servissäkring Kr inkl. moms Kr exkl. moms 

Säkringsstorlek Avgift exkl. moms Avgift inkl. moms 
16 - 63 A 3 400 4 250 

80 – 125 A 5 100 6 375 
> 125 A Enligt prisförfrågan  

Löpande priser efter inkoppling av tillfälliga anläggningar. 
 
Elöverföringsavgift tas ut enligt gällande tariffer som finns på www.mse.se/elnat.  
Vid anläggningar större än 63 A tillämpas effekttariff. 
 
Kontaktpersoner   
Tillfälliga elanslutningar max 125 A - Melker Hagelin 0142-855 52  
Offert och prisförfrågningar - Hans Hollén 0142-855 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mse.se/tjanster/elnat/prislistor-och-avtalsvillkor/prislista-elnatstariffer/


  
   2(2) 

   
 
 

Mjölby Kraftnät AB – Ett företag i MSE-koncernen 

Information och villkor för tillfälliga elanslutningar 
 
Allmänna förutsättningar 
Elnätet är frambyggt och det finns tillräcklig kapacitet. 
Arbetet ska kunna utföras ordinarie arbetstid, d.v.s. vardagar kl. 07.00–16.00. 
Kunden tillhandahåller byggmätarskåp som placeras på av oss hänvisad plats. 
Alla avgifter kan inkrävas i förskott. 
 
Leveranstid 
Normal leveranstid för tillfällig servis är fyra arbetsdagar efter beställning.  
I de fall tillfällig anslutning till befintligt lågspänningsnät inte kan ske, eller att större 
driftomläggningar krävs, är leveranstiden beroende på arbetets omfattning. 
 
Tidsbegränsning 
Anslutningstiden för en tillfällig anläggning begränsas normalt till maximalt ett år. Vid längre 
anslutningstid än ett år ska tidsperioden vara överenskommen med Mjölby Kraftnät före 
anslutningen av anläggningen. 
 
Avgifter 
För in- och urkoppling av en tillfällig anläggning tas ett fast pris ut. Förutom in- och 
urkoppling faktureras även nätavgift för anslutningstiden, samt den energi som förbrukats. 
Nätavgift och förbrukad energi faktureras separat. 
 
Allmänna avtalsvillkor 
Mjölby Kraftnät AB tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet. Olika 
avtal tillämpas för konsumenter NÄT 2012 K (rev) och näringsidkare NÄT 2012 N (rev). Dessa 
kan laddas ned från vår hemsida eller beställas från vår kundservice. 
 
Mjölby Kraftnät AB 
Box 510 
595 29 Mjölby 
Telefon 0142-85500 
 
 

 

https://www.mse.se/tjanster/elnat/prislistor-och-avtalsvillkor/avtalsvillkor-for-elnatet/
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