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Avgiftsvillkor 2020-01-01 
Produktion mindre än 1500 kW Lågspänning 

Nättariff N4 

 
 

Nätavgifter, inmatning 
1 Mätavgift kr/ mån      245,00 

2 Månadseffekt kr/ (kW, mån)     0,00 

3 Högbelastning kr/ (kW, mån)    0,00 
 Gäller endast under höglasttid. 

4 El-överföring  
 Höglasttid öre/ kWh      0,00 
 Låglasttid öre/ kWh      0,00 
 
Energiersättning från Geab till kund (nätnytta) 
 Höglasttid öre/ kWh      8,40 
 Låglasttid öre/ kWh      1,20 
 
 

Villkor 
 
A. Förklaring av tidsbegrepp 
1. Lördagar, söndagar, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, 

trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag och annandag påsk är helgdagar. Övriga 
dagar är vardagar. 

2. Höglasttid definieras som vardag kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, 
november och december. 
3. Övrig tid är låglasttid. 
 
B. Debitering 
1. Mätavgift debiteras månadsvis. 
2. Månadseffekt debiteras månadsvis med den utnyttjade effekten. 
3. El-överföring debiteras månadsvis. 
 
C. Utnyttjad effekt 
Utnyttjad effekt definieras som medelvärdet av de två högsta effektvärdena under 
månaden, aktiv respektive reaktiv effekt, som uppmätts under två av varandra 
oberoende timmar. 
 
D. Överproduktion 
Om anläggningen producerar mer än i nätavtalet angiven maximal aktiv effekt kommer 
nätägaren att debitera den så kallade överproduktionen med 20 kr/(kW, månad). 
Avstämning sker månadsvis. 
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E. Överuttag 
Om anläggningen konsumerar mer än i nätavtalet angiven maximal reaktiv effekt 
kommer nätägaren att debitera det så kallade överuttaget med 28 kr/(kVAr, månad). 
Avstämning sker månadsvis. 
 
F. Telefonförbindelse  
Kunden skall tillse att telefonabonnemang med möjlighet till separat nummer, för 
mätaravläsning, bekostas och finns framdraget till leveranspunkten för insamling av 
mätvärden, om inget annat överenskommits. 
 
H. Mervärdesskatt 
På samtliga ovan angivna priser tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 
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