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Föranmälan – Du behöver inledningsvis 
göra en föranmälan. Den gör du i sam- 
arbete med en behörig elinstallatör, som 
registrerar den via www.foranmalan.nu

Till föranmälan skall ni bifoga en 
situationsplan. I den beskriver ni var 
anslutningspunkten skall vara samt typ 
av anslutningspunkt: ett fasadmätarskåp, 
eller ett markmätarskåp.  
 
 
 
 
 

Anslutningspunktens placering bestäms  
i samråd med Ulricehamns Energi AB 
(UEAB).  
När vi har tagit emot din föranmälan 
skickar vi en offert med beställnings-
underlag. Observera att du inte får börja 
kabelschakta på egen tomt innan samråd 
skett med UEAB för kabelsträckning. 
Du skall också invänta ett installations-
medgivande ifrån oss.
 

SÅ HÄR ANSLUTER  
DU FASTIGHETEN!

Följande anvisningar bygger på SEK, Svensk Elstandard,  

publikation SS 437 01 02 - Elinstallationer för lågspänning. 
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FÖRLÄGGNING  
AV KABEL I MARK

För att UEAB skall kunna förlägga serviskabel behöver du gräva ett  

kabeldike, förlägga kabelskyddsrör vid behov draggropar och gräva en  

skarvgrop vid din egen tomtgräns. Detta görs av dig som beställare  

i samråd med din behöriga elinstallatör. Du ansvarar också  

för återställningen på egen tomt.

Kabelskyddsrör skall vara gult med slät insida och dimensionen skall vara anpassad till 
UEAB:s anslutande serviskabel. 

 
Kabelskyddsröret skall förläggas av behörig elinstallatör och denne ansvarar också för 
att rörens placering besiktigas och mäts in inom den egna tomten.

Kabelarea Ytterdiameter kabelskyddsrör
10-50 mm2 AI, Cu 50 mm
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FÄRDIGANMÄLAN

Till färdiganmälan skall en karta bifogas, 
där kabelskyddsrörets läge finns doku-
menterat. Det är viktigt att elinstallatören 
anger rätt säkringsstorlek på färdigan-
mälan, eftersom denna påverkar din 
nätavgift. När färdiganmälan är godkänd 
förlägger vi elkabeln i kabelskydds- 
 
 

röret, kopplar in den och monterar  
upp elmätaren.  
Innan elleverans startar bör du teckna  
ett elavtal med en elhandlare.  
Gör du inget aktivt val, så blir du  
tilldelad vår anvisningsleverantör.

När installationen är färdig skall din behöriga elinstallatör  

göra en färdiganmälan på www.foranmalan.nu. 

Länk till föranmälan finns även på vår hemsida: www.ueab.se
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TILLFÄLLIG ELANLÄGGNING 
(BYGGKRAFT)

En tillfällig elanläggning utförs generellt 
alltid inom elnätets befintliga kapacitet.
UEAB:s anslutningspunkt utgörs av kabel-
skåp eller transformatorstation. 
Du måste själv tillhandahålla en tillfällig 
elanläggning inklusive anslutningskabel 
och skyddsrör dimensionerat för det 
strömuttag som önskas till UEAB:s  
anslutningspunkt.

Skåpet skall vara försett med jordfels- 
brytare för uttag upp till 32A. Det är 
inte tillåtet att ansluta fasad- eller mark-
mätarskåp, detta är enbart tillåtet vid 
permanent anslutning.
Anslutningskabeln till UEAB:s anslut-
ningspunkt får maximalt vara fem meter.
Efter ett års inkopplingstid tillkommer  
en extra månadsavgift.

Tillfällig elanläggning skall för- och färdiganmälas på  

www.foranmalan.nu av den anlitade elinstallatören. 
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Figur 1  
Montering Elkabel  
mot husgrund.

1. Anslutningspunkt
Anslutningspunkten i din fastighet utgörs av ett fasadmätarskåp eller ett  

markmätarskåp. Skåpet levereras och monteras av din elinstallatör. Anslutningspunkten 
måste vara åtkomlig för vår personal. Det får därför inte byggas in i ett låst utrymme. 

2. Elmätare
Elmätaren levereras och installeras av oss på UEAB. 

3. Kabelförläggning
Innan UEAB kan förlägga serviskabel måste fastighetsägaren i samråd med  

behörig elinstallatör gräva ett kabeldike på tomten och förlägga ett kabelskyddsrör för  
UEAB:s anslutande serviskabel. Om UEAB:s serviskabel skall förläggas i kabelskyddsröret  

i efterhand så behövs ibland draggropar längs vägen beroende på längden  
och sträckningen. En skarvgrop skall alltid finnas vid kundens tomtgräns.  

Återfyllningen närmast röret skall fyllas med sand eller stenmjöl.
Återställning på egen tomt sker av fastighetsägare.
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Figur 2 Kabeldike med elkabel och skyddsrör.  
 

Min  
0,55

Figur 1  
Montering Elkabel  
mot husgrund.

4. Kabelskyddsrör 
Kabelskyddsröret skall vara gult med slät insida och dimensionen  

skall anpassas till UEAB:s anslutande serviskabel. Efter rörförläggning tätas 
röret temporärt i båda ändarna.
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