Elnätsavgifter

Gäller fr o m 2019-01-01

A. Lågspänningsleveranser 0,4 kV
Gäller för anläggningar med effektbehov större än 50 kW, ex moms.

A. Avgifter

L40 Normal

L30 Korttid

15 550

15 550

2. Abonnemangsavgift kr/kW, år

337

337

3. Högbelastningsavgift kr/kW, månad
jan-mars, nov-dec

126

-

1. Fast avgift kr/år

4. Elöverföring öre/kWh

-

20,8

Till våra priser ska läggas statliga avgifter som tas ut en gång per år: Elsäkerhetsavgift 6 kr, elberedskapsavgift
45 kr och nätövervakningsavgift 3 kr. Till avgifterna tillkommer moms.

B. Allmänna villkor
För leveransen gäller om inte annat skriftligt avtalats Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska
anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (annat än enskilt bruk, lågspänning), NÄT
2012N (rev).

C. Debitering och debiteringseffekt
1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt punkt A.
2. Abonnemangsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemangsavgiften enligt punkt A, för
abonnerad effekt, dock lägst 50 kW.
3. Högbelastningsavgift debiteras månadsvis för januari, februari, mars, november och december.
Debiteringsgrundande månadseffekt är den högsta uttagna aktiva medeleffekten per timme under
månaden.
4. Energiavgifter debiteras månadsvis med avgifter enligt punkt A för under månaden uttagen energi.

D. Utnyttjad effekt
1. Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta
timvärdena (medeleffekt) från skilda månader under året.

2. Den under året utnyttjade aktiva högbelastningseffekten anges vara medelvärdet av de
debiteringsgrundande månadseffekterna enligt punkt C.

E. Särskilda avgifter
Särskilda överuttagningsavgifter tillkommer om:
• Den utnyttjade aktiva effekten enligt punkt D överstiger abonnerad effekt, överuttagsavgift = 2 x
abonnemangsavgift.
• Den utnyttjade reaktiva effekten enligt punkt D överstiger 50 % av abonnerad aktiv effekt,
överuttagsavgift = 2 x abonnemangsavgift.
• Överuttagningsavgift uttas ej om kunden abonnerar på reaktivt uttag över 50 % av abonnerad aktiv effekt
och utnyttjad reaktiv effekt inte överstiger abonnerad. Abonnemangsavgiften är 15 kr/kVAr, år.

