
 

 
 

AVGIFTSVILLKOR 2020-01-01 
Effekttariff N3, högspänning 

 
Nätavgifter, uttag 

1 Abonnemang kr/mån       845,00 

2 Månadseffekt kr/(kW, mån)        24,00 

2 Högbelastningseffekt kr/(kW, mån)                   52,00 

3 El-överföring  
 Höglasttid öre/kWh         11,50  

Låglasttid öre/kWh           4,20 
 
 
Alla ovan angivna priser är presenterade exklusive moms. 
 
 OBS! Abonnemang, månadseffekt och högbelastning är avgifter per månad. 
 
Höglasttid : Vardagar kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och 
december.  
Vardag är måndag - fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag - fredag, betraktas ej  
som vardagar: julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondedag jul, 
skärtorsdag, långfredag och annandag påsk. Annan tid är låglasttid.  
 
Tillämpningsbestämmelser i sammandrag: 
 
1.   Nättariffer markerade med högspänning avser anslutningar till 6-20 kV. 
   
2.   Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av tariff medges inte. 
   
3.   Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.  
   
4.   Abonnemang erläggs för varje månad. I abonnemang ingår följande myndighetsavgifter:  
Elsäkerhet 750 kr/år, nätövervakning 600 kr/år och Elberedskap 2 129 kr/år.   
  
5.   Månadseffektavgift (kr/kW,månad) erläggs för varje månad utifrån medelvärdet av de två högsta          
effektvärdena under månaden, timme i kilowatt (kW), som uppmätts under två av varandra oberoende timmar.
   
6.   Högbelastningsavgift (kr/kW,månad) erläggs för var och en av månaderna januari, februari, mars, november 
och december för högsta uttagen medeleffekt per timme i kilowatt (kW), utifrån medelvärdet av de två högsta 
effektvärdena under månaden, som uppmätts under två av varandra oberoende timmar, under vardag kl 06-22 
under månaden. 
   
7.   Elöverföring erläggs för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh) under höglast tid respektive låglast tid.  
  
8.   Den fria uttagsrätten av reaktiv effekt, kVAr, är  50 % av uttagen månadseffekt i kW. Överuttagsavgiften är 20 
kr/kVAr, månad. 
   
9.   Om någon månadseffekt överstiger anslutningseffekten skall ny anslutningseffekt bestämmas och 
anslutningsavgift erläggas för utökad anslutning enligt vid varje tidpunkt gällande avgifter och villkor för 
anslutningsavgifter. 
   
10. Anslutningsavgift kan även bli aktuell vid ny anslutning eller om kunden begär ändrad anslutning. 
  

11. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte  bör 
anmälas 14 dagar i förväg tid för att elleveransen skall fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. 
Anmälan görs till kundtjänst. 


