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NETTTILKNYTNING FOR NY ENEBOLIG ELLER FRITIDSBOLIG
VIKTIG informasjon fra VOKKS Nett når du skal realisere dine byggeplaner

Kabelpåvisning
Kabelpåvisning av nettselskapets kabler utføres gratis av VOKKS Nett
Ring 611 12 700 og bestill avtale minst 2 dager før gravingen begynner.

Bestilling av byggestrøm
Hvis du trenger strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du få tilknyttet
provisorisk byggestrøm.
Kostnader i forbindelse med etablering og ettersyn av byggestrøm, dekkes i sin helhet av
bestiller eller utbygger.
Stativ for oppheng av byggestrømkasse der dette er nødvendig, må du montere selv.
Dette skal ikke stå lenger enn 4 meter fra VOKKS Nett sitt kabelskap / stolpe.
Det vil alltid være lønnsomt å etablere permanent strømtilførsel med en gang.
Da slipper du ekstra kostnader i forbindelse med provisorisk anlegg.
Kontakt elektroinstallatør for montering av hovedfordeling / målerskap så
snart bygget er ferdig utvendig. Da sparer du kostnader til leie av
byggestrøm.
Stikkledning – levering - legging og ansvar
Stikkledning (kabel) leveres i henhold til melding fra elektroinstallatør og skriftlig
bestilling på strømtilførsel fra eier.
VOKKS Nett benytter 4x50 mm2 aluminium dersom ikke installatør har beskrevet
større tverrsnitt. (VOKKS Nett kan gi dispensasjon for bruk av luftstrekk der dette
er hensiktsmessig)
Graving av grøft fra anvist mast / kabelskap fram til inntakspunktet avtales med
eier. Graving bør skje i perioden 15.mai til 15.oktober.
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Kabelen skal ligge i sand eller sandjord og for øvrig i henhold til leggeanvisning fra
VOKKS Nett.
Kabel legges av VOKKS Nett når kabelgrøfta er klar.
Stikkledning kan ikke spenningssettes før den er nedgravd. Avvik fra dette er
kundens ansvar og kabelen må i tilfelle legges i plast varerør. Kabelen må i alle
tilfeller nedgraves forskriftsmessig innen førstkommende 31.mai. Byggherren er
ansvarlig for å skjerme kabelen mot skade i hele anleggsperioden. VOKKS Nett
må foreta jevnlige kontroller i hele anleggsperioden. Kostnader i forbindelse med
dette dekkes i sin helhet av bestiller eller utbygger og faktureres sammen
med anleggsbidraget.
Melding av elektriske anlegg (Melding om installasjonsarbeid)
Så snart du bestiller elektroentreprenør, vil elektroentreprenøren sende en
forhåndsmelding til VOKKS Nett. Alle felt skal være riktig utfylt, inkludert riktig adresse
med( Gnr./ Bnr, tomtenr.).
En situasjonsplan skal sendes sammen med denne meldingen. Det er en plan som viser
hvordan boligen eller fritidsboligen plasseres på tomta, med avmerket sted for ønsket
inntakspunkt. På bakgrunn av disse opplysningene starter VOKKS Nett planlegging for
framføring av permanent strøm til ditt anlegg. Elektroentreprenøren sender ferdigmelding
til VOKKS Nett når anlegget er ferdig.
Elektroentreprenøren utsteder deretter en samsvarserklæring til eier av anlegget.
Anleggsbidrag
Ved tilknytning av nye installasjoner, endringer i eksisterende installasjoner etc. som
betinger økt overføringskapasitet av strøm, beregnes et anleggsbidrag til VOKKS Nett i
henhold til § 5 i Standard Tilknytningsvilkår. Dette gjelder også for alle hytter og
fritidsboliger. Ta kontakt med VOKKS Nett for å få avklart dette, tlt 611 12 700.
Permanent tilknytning
Når VOKKS Nett mottar elektroentreprenørens ferdigmelding, vil anlegget normalt
få tilkoblet spenning og måler i løpet av de nærmeste dagene. Det er imidlertid en
forutsetning at forhåndsmelding er sendt oss i god tid, at stikkledning er
forskriftsmessig lagt og at alle formaliteter for øvrig er i orden. Husk å angi adkomst
for målermontasje, slik at dette noteres på ferdigmeldingen
Om ikke annet er avtalt, kan VOKKS Nett demontere byggestrømskasse samtidig
med at den permanente spenningen tilkobles.
Lykke til med byggingen!
Med vennlig hilsen
VOKKS Nett AS

