Elnät

Säkringsabonnemang / 2018

Privat

Gäller från 2018-01-01

Område söder
Abonnemangsavgift*

*

Fast pris

Enkeltariff E4

Tidstariff T4

Lägenhet**

1 840 kr/år

1 840 kr/år

16

4 330 kr/år

4 330 kr/år

20

6 050 kr/år

6 050 kr/år

25

7 570 kr/år

7 570 kr/år

35

10 370 kr/år

10 370 kr/år

50

14 900 kr/år

14 900 kr/år

63

20 100 kr/år

20 100 kr/år

Tid

Överföringsavgift

Höglasttid***

34,0 öre/kWh

70,0 öre/kWh

Övrig tid

34,0 öre/kWh

18,5 öre/kWh

Alla priser inklusive moms.

** Särskild säkringsabonnemang för bostadslägenhet i flerbostadshus som uppfyller punkt 7 i särskilda villkoren nedan.
*** Höglasttid: Måndag-fredag kl 06–22 under månaderna januari, februari, mars, november och december.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag
1. Säkringstariffer avser trefasanslutningar till lågspänning 400/230 Volt (V). Vid

7. Benämningen Lägenhet i prislistan avser en särskild säkringstariff för

enfasanslutning med huvudsäkring upp till och med 25 Ampere (A) gäller samma avgifter

bostadslägenheter med huvudsäkring 16, 20 eller 25 Ampere i ett flerbostadshus med

som vid 16 A.

minst fyra bostadslägenheter i samma byggnad som är anslutna med en gemensam

2. Kunden väljer själv nättariff (enkeltariff eller tidstariff). Vattenfall Eldistribution kan ge

serviskabel. Lägenhetstariffen gäller även om det är tre bostadslägenheter och

råd om val av nättariff. Logga in på vattenfalleldistribution.se för att se din elanvändning

ytterligare ett abonnemang i byggnaden med gemensam serviskabel. Om

under olika tidsperioder. På vår hemsida kan du också få hjälp med att räkna fram vilken

fastighetsägaren tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov som

nättariff som är mest fördelaktig för dig.

ar anslutet via en annan serviskabel gäller lägenhetstariff även om det är tre

3. Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är
inte tillåten. En ändring av nättariff liksom en ändring av huvudsäkring ska gälla i minst
ett år.
4. Fakturering sker normalt fyra, sex eller tolv gånger per år. Abonnemangsavgiften
proportioneras till fakturaperiodens längd. Överföringsavgiften faktureras för överförd

bostadslägenheter i byggnaden. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för
bostadslägenheter som uppfyller dessa villkor och normalt har en elanvändning på högst
8 000 kWh per år.
8. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning över den
säkringsstorlek som anslutningsavgift betalats för.

elenergi under perioden. Logga in på vattenfalleldistribution.se för att ändra ditt

9. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning

faktureringsintervall eller byta till e-faktura eller autogiro.

gjorts. Flyttning/ägarbyte ska anmälas 10 dagar i förväg för att elleveransen ska

5. Säkringstariffer består av abonnemangsavgift (kr/år) och överföringsavgift (öre/kWh).
Abonnemangsavgift betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Överföringsavgift

fungera utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. Gör din anmälan på
vattenfalleldistribution.se eller kontakta vår kundservice.

betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.

10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev) som finns på vår hemsida.

6. I angivna abonnemangsavgifter ing.r myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/.r

11. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

+ moms. Nätövervakningsavgift 3 kr/år + moms. Elberedskapsavgift 45 kr/år + moms.
Totalt 57,50 kr/år exklusive moms och 72 kr/år inklusive moms.

Vill du veta mer?
Besök vattenfalleldistribution.se/kundservice.
Vattenfall Eldistribution AB

