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Intresseanmälan – 3-fas: 

 

Föreningens lägenheter har idag i de flesta fall 1-fas elcentraler (är du osäker på vad 
du har, räkna då antalet porslinssäkringar INNAN elmätaren, en eller tre, beror på 
antalet faser). Detta innebär en begränsning av den mängd watt som kan erhållas i 
lägenheterna. Med anledning av denna begränsning går det inte att använda 
exempelvis elspisar som kräver mycket effekt.  
 
Föreningen har därför gjort en upphandling som resulterat i valet av en entreprenör 
som rekommenderas till föreningens medlemmar. Nedan är entreprenörens priser 
angivna för de olika arbeten som erbjuds: 
 
 

 
 

 

Övriga tillkommande arbeten debiteras 550 kr/tim för projektledare och 450 kr/tim 
för elmontör. Kostnader som ger rätt till ROT-avdrag. 
 

Kostnadsbild:

(belopp i sek) Pris Rotavdrag

Pris efter 

Rotavdrag

Beställning

( X )

Installation av 3-

fasmätartavla*

10 625,00 kr      3 750,00 kr         6 875,00 kr           

Tillval (nedan):

Eventuella 

förbättringsmålningar

2 750,00 kr        1 000,00 kr         1 750,00 kr           

Drift och 

underhållspärm

1 250,00 kr        -  kr                 1 250,00 kr           

Omtrådning 1 ROK

11 875,00 kr      5 000,00 kr         6 875,00 kr           

Omtrådning 2 ROK

13 750,00 kr      5 625,00 kr         8 125,00 kr           

Tillkommande 

vägguttag, inklusive 5 

meter ledning

812,50 kr           281,00 kr            531,50 kr              

Installation av Perilex-

uttag i kök (Spisuttag)**

2 750,00 kr        1 250,00 kr         1 500,00 kr           
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* I installation av 3-fasmätartavla ingår ny mätartavla med 3-fasmätning 20 A, ny 
debiteringsmätare, jordfelsbrytare typ A 30mA samt 3 st. dvärgbrytare 16A samt ny 
elcentral. 
 
** Installation av Perilex-uttag i köket innebär att lägenhetsinnehavaren kan montera 
3-fas elspis istället för en gasspis. Denna installation kräver inte någon omtrådning 
av lägenheten i övrigt. 
 
Ovanstående priser utgår från att lägenhetsinnehavaren har rätt till rotavdrag, om 
lägenhetsinnehavaren ej är berättigad till rotavdrag så faktureras hela summan i 
kolumn 1 (Pris). Denna blankett kommer skickas till entreprenören som tar kontakt 
för eventuella frågor, kontraktsskrivning och inbokning av tid för utförande.  
 
 (Vänligen bokstavera namn nedan) 

 

Lägenhetsinnehavarens namn:______________________________________ 

 

Adress:__________________________________________________________ 

 

Föreningens lgh-nummer:__________________________________________ 

 

Telefonnummer & mail:____________________________________________ 

 
Vänligen skicka intresseanmälan till andre@kornelindsel.se alternativt lämna den på 
förvaltningskontoret (Adlerbethsgatan 17). Ovanstående priser gäller till medlemmar i Brf 
Fredhäll under hela 2015. 
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