Utökade regler för tillfälliga anläggningar inom
Öresundskrafts el-nät
Avser festivaler, tivoli och andra större arrangemang.
Inledning
Som ett komplement till Öresundskraft installationsregler följer nedanstående utökade regler för
tillfälliga anläggningar.
Vid tillfällig anslutning skall anvisningarna i SEK Handbok 415 tillämpas.
Handboken finns bl.a. att köpa på SIS förlag, www.sis.se.
För och färdiganmälan
För och färdiganmälan skall insändas av behörig elinstallatör till Öresundskraft via vårt
elektroniska system.
En föranmälan räcker per arrangemang vid t.ex. festivaler eller liknande sammanhängande
arrangemang.
Ett anläggningsid tas fram och en orderbekräftelse skickas till kunden.
Vid festivaler, tivolianläggningar eller större arrangemang skall föranmälan vara inne minst
6 veckor innan.
Med föranmälan skall bifogas en ritning som visar på omfattningen av arrangemanget samt en
lista på de olika anslutningspunkterna som behövs.
Om flera anslutningspunkter behövs skall det också framgå av tidpunkt på föranmälan när dessa
skall anslutas och storleken på mätarsäkringen.
Varje anslutningspunkt skall färdiganmälas för sig. Detta kan ske genom underskrift på listan över
anslutningspunkterna.
Anslutningsavgift
För varje anslutningspunkt betalar kunden en anslutningsavgift enligt gällande prislista. Storleken
på mätarsäkringen bestämmer avgiftens storlek.
I anslutningsavgiften ingår inkoppling av serviskabel i vår anläggning, montage av mätare,
mätinsamling samt frånkoppling och fakturering. Inkoppling och frånkoppling till distributionsnätet
utförs av nätägaren.
Anslutningspunkt
Vid en tillfällig anläggning placeras kundens mätarskåp vid anslutningspunkten, som alltid är intill
vår transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe.
Serviskabelns längd ska vara anpassad för anslutningspunkten och får vara högst fem meter lång.
Den skall vara inkopplad i kundens mätarskåp innan Öresundskraft kopplar in kabeln i vår anläggning.
Serviskabeln får inte ligga på marken mellan Öresundskrafts anläggning och kundens mätarskåp.
Detta skall speciellt tänkas på vid platser där mycket människor vistas.
Mätning
All förbrukning skall mätas och elmätare sätts upp i alla kundens mätarskåp. Vid kortare
arrangemang tex över en helg läses mätaren av i samband med montage och läses sedan av
vid nedtagning. Ett foto tas vid båda tillfällena för att styrka förbrukningen.
Vid andra tillfällen kopplas mätaren mot automatisk insamling.

Nätavtal
Utöver anslutningsavgift betalar kunden till Öresundskraft avgifter för abonnemang och elöverföring
efter uppmätt förbrukning.
Kunden skall dessutom betala elhandel till elhandelsföretag. Om inget annat överenskommes i
samband med nätavtal går Öresundskraft Marknad AB in som anvisningsleverantör.
Ansvar för el-anläggningen
Varje innehavare av en starkströmsanläggning skall se till att anläggningen är så utförd och hålls i
ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.
För tillfälliga anläggningar gäller samma krav som för övriga anläggningar.
Kontroll före idrifttagning
Varje elinstallation skall före idrifttagning besiktigas okulärt och provas för att kontrollera att
anläggningen kommer att få avsedd funktion och bli säker för person, husdjur och egendom.
Elinstallatören utför de kontroller som nämns under punkt 5.1 i SEK Handbok 415.
När nätägaren får in färdiganmälan betraktar vi anläggningen som klar för drift. Varje anslutningspunkt skall färdiganmälas för sig.

