
Så här skaffar du en elanslutning

Börja med att välja 
elplanerare och  
elentreprenör

Elplaneraren gör upp 
elritningar för din fastighet 
medan elentreprenören 
ansvarar för elarbetena 
och installationen.

När du beställer elanslut-
ning från oss ska du kom-
ma ihåg att ange objektets 
adress och fastighetsregis-
ternummer samt lämna in 
en situationsplan eller en 
karta över läget.

Vi bygger  
anslutningen till  
den överenskomna  
anslutningspunkten

Entreprenören 
beställer inkoppling 
från Kervo Energi

Beställ  
elanslutning

1. 2.
I anslutningsavtalet anges 
anslutningens huvudsäk-
ringsstorlek, anslutningens 
leveransdatum, anslut-
ningsavgiftens storlek 
samt anslutningspunkten.

Underteckna  
anslutningsavtalet

3.

5. 6.

För att få el till din fastighet eller din byggarbetsplats behöver du först en elanslutning.
Elanslutningen ansluter din fastighet till elnätet. Vi sköter elanslutningar och nättjänster  

i vårt nätområde i Kervo och Sibbo. Beställ en ny anslutning i god tid före byggstarten, så  
att du säkert får el till byggarbetsplatsen i tid.

Ledningen från anslut-
ningspunkten vidare till 
fastigheten byggs av den 
elentreprenör du anlitar.

När elektrifieringen av 
byggnaden är slutförd kan 
elentreprenören beställa 
inkoppling av anslutnings-
kabeln till elnätet samt 
mätarinstallation.

Teckna  
elförsäljningsavtal

4.

Teckna elförsäljningsavtal 
med valfri elförsäljare så 
fort du har undertecknat 
anslutningsavtalet.

Så fort bygglovshandlingarna är i skick lönar det sig att genast vända sig till en yrkeskunnig 
elplanerare som gör upp elritningar för din fastighet. Av elritningarna framgår bl.a. din kom-
mande anslutnings huvudsäkringsstorlek.

Förutom en planerare behöver du också en elentreprenör som är godkänd av Säkerhets- och 
kemikalieverket (Tukes). Entreprenören ansvarar för elarbetena och installationen samt ser till 
att din fastighet elektrifieras tryggt och korrekt. För att hitta elentreprenörer som rekommen-
deras av Tukes kan du till exempel gå in på www.loydasahkomies.fi.

Det lönar sig att ta kontakt med oss i god tid, eftersom elanslutningsprocessen kan ta tid; i 
tätorter ända upp till två månader, om den nya anslutningen kräver att vi bygger nytt nät 
eller förstärker det befintliga. I specialområden så som skärgården kan det ta flera månader 
att bygga en anslutning.

När anslutningen beställs är det viktigt att ange objektets adress och fastighetsregisternum-
mer samt lämna in en situationsplan eller en karta över läget. Med den informationen kan den 
nya anslutningens geografiska läge bestämmas med tillräcklig säkerhet.

När byggloven är klara

Cirka 3–4 mån före anslutandet

Välj elplanerare och elentreprenör

Beställ elanslutning från Kervo Energi
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2.



När beställningen kommer till Kervo Energi via den elektroniska beställningskanalen granskas 
uppgifterna av en anslutningsplanerare, som gör upp ett elanslutningsavtal för kunden. An-
slutningsavtalet är ett avtal mellan nätbolaget och fastighetsägaren, där parterna avtalar om 
anslutning av fastigheten till nätbolagets eldistributionsnät.

I anslutningsavtalet anges anslutningens huvudsäkringsstorlek, anslutningens leveransdatum, 
anslutningsavgiftens storlek samt anslutningspunkten. Elanslutningens pris och leveranstiden 
påverkas av var byggplatsen är belägen samt av huvudsäkringsstorleken eller anslutningseffek-
ten. Kolla prislistan på vår webbplats: www.keravanenergia.fi/sv/el/prislistor-och-avtalsvillkor/

När vi behandlat din beställning skickar vi dig ett anslutningsavtal via e-post för undertecknan-
de. Underteckna anslutningsavtalet inom 14 dagar efter att du tagit emot avtalet från oss.

Vi bygger anslutningsledningen från elnätet fram till den anslutningspunkt som anges  
i anslutningsavtalet. Byggnads- och planeringsarbetet tar cirka 1–2 månader. Ledningen  
från anslutningspunkten vidare till fastigheten byggs av den elentreprenör du anlitar. Din  
elentreprenör skaffar också anslutningsledningen och mätarcentralen för din räkning, samt 
ser till att installationerna är trygga.

Till sist ska din elentreprenör utföra en ibruktagningsbesiktning av elanläggningen. Mätar-
centralen och anslutningskabeln ska vara färdigt installerade, kabeldiket igenfyllt och kabeln 
kopplad till mätarcentralen. När elektrifieringen av byggnaden är slutförd kan elentreprenö-
ren beställa inkoppling av anslutningskabeln till elnätet samt mätarinstallation på adressen:
www.keravanenergia.fi/urakoitsijalle/ 

Entreprenören måste lämna in en blankett för allmänna uppgifter, där anslutningskabelns 
läge, längd och typ framgår, samt en situationsplan. Nätbolaget kan vid behov också begära 
ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen från entreprenören.

En kopia av blanketten för allmänna uppgifter samt anvisningar om tecknande av elavtal 
skickas till kunden via e-post. Elleveransen kan inte påbörjas utan de elavtal som krävs.

När inkopplingen är gjord och elförsäljningsavtalet i kraft är allt klart för att börja använda el 
i din fastighet. Ytterligare information om byggande av anslutningar får du vid behov av våra 
elanslutningsexperter via e-post: liittymat@keravanenergia.fi eller på nummer (09) 5849 5528 
(vardagar kl. 9-15). I frågor som gäller elförsäljningsavtal kan du kontakta oss via e-post:  
asiakaspalvelu@keravanenergia.fi eller på nummer (09) 5849 5526 (vardagar kl. 9-15).

Cirka 2 mån före anslutandet

Cirka 1–2 mån före anslutandet

Cirka 3 veckor före anslutandet

Anslutningen är klar

Underteckna elanslutningsavtalet

Vi utför de nätarbeten som behövs för anslutningen

Entreprenören beställer inkoppling

Du kan teckna elförsäljningsavtal redan efter att du undertecknat elanslutningsavtalet.  
Teckna elförsäljningsavtal senast tre veckor innan elen ska kopplas in. Enklast tecknar du
elavtal på adressen: www.keravanenergia.fi/sv/el/elavtal

Cirka 1–2 mån före anslutandet Teckna elförsäljningsavtal

Klappat och klart!
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