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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

Säkringsabonnemang

Fast avgift Fast avgift Rörlig avgift Rörlig avgift

(kr/år) (kr/år) (öre/kWh) (öre/kWh)

Abonnemang exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

Lägenhet 1 465         1 831         14,30 17,88

20 A 3 150         3 938         14,30 17,88

25 A 4 425         5 531         14,30 17,88

35 A 6 630         8 288         14,30 17,88

50 A 10 080       12 600       14,30 17,88

63 A 13 030       16 288       14,30 17,88

Tillämpningsbestämmelser:

A Fakturering görs varje, varannan eller var tredje månad efter kunds

önskemål. Debitering sker mot verkligt avlästa värden.

Fasta avgifter debiteras med en tolftedel per månad.

B Abonnemang lägenhet tillämpas endast i byggnad med gemensam

elnätsanslutning (serviskabel) för minst tre abonnemang.

Högsta tillåtna huvudsäkring i lägenheten är trefas 20 A eller enfas 25 A.
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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

Byggabonnemang

Fast avgift Fast avgift Rörlig avgift Rörlig avgift

(kr/år) (kr/år) (öre/kWh) (öre/kWh)

Abonnemang exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

25 A 4 925         6 156         17,30 21,63

35 A 7 130         8 913         17,30 21,63

50 A 10 580       13 225       17,30 21,63

63 A 13 530       16 913       17,30 21,63

Effekt* (80 A 

och högre)
13 500       16 875       8,80 11,00

* Effektavgifter tillkommer, se tillämpningsbestämmelser

Tillämpningsbestämmelser:

A Taxan avser byggarbetsplatser och sk. tillfälliga anläggningar.

B För effektabonnemang (80 A och högre) tillkommer ordinarie månads-

effekt och högbelastningseffektavgifter, se villkor för effektabonnemang. 
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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

N 04, Effekttaxa 0,4 kV

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift (kr/år) 13 000        16 250        

Månadseffekt avgift (kr/kW/månad) 33,00          41,25          

Högbelastningseffekt avgift (kr/kW/månad) 56,00          70,00          

Rörlig avgift (öre/kWh) 5,80            7,25            

Tillämpningsbestämmelser:

A Fakturering sker en gång per månad. Debitering sker mot verkligt

avlästa värden. Fasta avgifter debiteras med en tolftedel.

B Anslutningseffektens storlek skall minst motsvara det högsta under året

förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

C Månadseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt per timme

under varje enskild månad under året.

 

D Högbelastningseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt

per timme under vardag kl 06-22, under vardera av månaderna

november, december, januari, februari och mars.

E Om den utnyttjade effekten överstiger avtalad ansluten effekt med mer än

10%, debiteras 40% förhöjd effektavgift utöver avtalad ansluten effekt.

F Reaktiv effektavgift erlägges för den reaktiva effekt, beräknad enligt C,

som överstiger 50 % av debiteringsgrundande aktiv effekt, med 100 kr/kVar. 

Sida 4



Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

N 10, Högspänningsleverans 10 kV

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift (kr/år) 29 500          36 875          

Månadseffekt avgift (kr/kW/månad) 26,00            32,50            

Högbelastningseffekt avgift (kr/kW/månad) 50,00            62,50            

Rörlig avgift (öre/kWh) 4,20              5,25              

Tillämpningsbestämmelser:

A Fakturering sker en gång per månad. Debitering sker mot verkligt

avlästa värden. Fasta avgifter debiteras med en tolftedel.

B Anslutningseffektens storlek skall minst motsvara det högsta under året

förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

C Månadseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt per timme

under varje enskild månad under året.

D Högbelastningseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt

per timme under vardag kl 06-22, under vardera av månaderna

november, december, januari, februari och mars.

E Om den utnyttjade effekten överstiger avtalad ansluten effekt med mer än

10%, debiteras 40% förhöjd effektavgift utöver avtalad ansluten effekt.

F Reaktiv effektavgift erlägges för den reaktiva effekt, beräknad enligt C,

som överstiger 50 % av debiteringsgrundande aktiv effekt, med 90 kr/kVar. 
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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

Inmatning till lokalnät 0,4 kV, solproduktion

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift för mätning (kr/år)

20-63 A 0 0

80-750 A 3 300 4 125

Effektavgift (kr/kW/år) 0 0

Överföringsavgift (öre/kWh) 0 0

Ersättning för inmatad el (öre/kWh) -3,00 -3,75 

Minustecken innebär att kunden krediteras.

Tillämpningsbestämmelser:

A Fakturering sker enligt överenskommelse med kund. 

Debitering sker mot verkligt avlästa värden.

B Till varje inmatningsabonnemang krävs ett uttagsabonnemang.

C För inmatningsabonnemang 80-750 A, debiteras ingen fast avgift för 

mätning om uttagsabonnemanget i samma anslutningspunkt 

är lika med eller större än 80 A.
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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

Inmatning till lokalnät 0,4 kV, vatten- och vindkraftproduktion

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift för mätning (kr/år)

20-63 A 0 0

80-750 A 3 300 4 125

Effektavgift (kr/kW/år) 0 0

Överföringsavgift (öre/kWh) 0 0

Ersättning för inmatad el, höglasttid (öre/kWh) -6,00 -7,50 

Ersättning för inmatad el, övrig tid (öre/kWh) -2,90 -3,63 

Minustecken innebär att kunden krediteras.

Tillämpningsbestämmelser:

A Fakturering sker enligt överenskommelse med kund. 

Debitering sker mot verkligt avlästa värden.

B Till varje inmatningsabonnemang krävs ett uttagsabonnemang.

C För inmatningsabonnemang 80-750 A, debiteras ingen fast avgift för 

mätning om uttagsabonnemanget i samma anslutningspunkt 

är lika med eller större än 80 A.

D Höglasttid är helgfria vardagar kl. 06-22 i november till mars månad.
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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

Inmatning till lokalnät 10 kV, effekt mindre än 1,5 MW

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift för mätning (kr/år) 6 300 7 875

Effektavgift (kr/kW/år) 0 0

Överföringsavgift (öre/kWh) 0 0

Ersättning för inmatad el, höglasttid (öre/kWh) -3,40 -4,25 

Ersättning för inmatad el, övrig tid (öre/kWh) -1,90 -2,38 

Minustecken innebär att kunden krediteras.

Uttag från lokalnät 10 kV, vid inmatningspunkt, effekt mindre än 1,5 MW

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift (kr/år) 4 425 5 531

Rörlig avgift (öre/kWh) 14,30 17,88

A Fakturering sker enligt överenskommelse med kund. 

Debitering sker mot verkligt avlästa värden.

B Prislistan gäller för inmatning mindre än eller lika med 1 500 kW.

C Höglasttid är helgfria vardagar kl. 06-22 i november till mars månad.
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Elnätpriser Gäller fr o m 2022-07-01

Inmatning till lokalnät 10 kV, effekt större än 1,5 MW

exkl. moms inkl. moms

Fast avgift (kr/år) 0 0

Månads effektavgift (kr/kW/månad) 7,60 9,50

Högbelastningseffekt avgift (kr/kW/månad) 0 0

Överföringsavgift (öre/kWh) 0 0

Ersättning för inmatad el, höglasttid (öre/kWh) -3,40 -4,25 

Ersättning för inmatad el, övrig tid (öre/kWh) -1,90 -2,38 

Minustecken innebär att kunden krediteras.

Tillämpningsbestämmelser:

A Fakturering sker en gång per månad. Debitering sker mot verkligt

avlästa värden. Fasta avgifter debiteras med en tolftedel.

B Månadseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt per timme

under varje enskild månad under året.

 

C Högbelastningseffekt avgift erläggs för högsta uttagna medeleffekt

per timme under vardera av månaderna november, december,

januari, februari och mars.

D Till varje inmatningsabonnemang krävs ett uttagsabonnemang,

högspänning N10 i samma punkt.

E Prislistan gäller för inmatning större än 1 500 kW.

F Höglasttid är helgfria vardagar kl. 06-22 i november till mars månad.
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