Elnät

Effekttariffer / 2018

Företag

Gäller från 2018-01-01

Område söder
Nättariff*
Högspänning

*

Lågspänning

N2

N2T

N3

N3T

N4

Fast avgift

232 000

24 800

2 600

3 400

385

kr/månad

Månadseffektavgift

11

30

30

30

42

kr/kW, månad

Högbelastningsavgift

17

43

61

74

0

kr/kW, månad

Överföringsavgift höglasttid**

5,3

10,0

21,0

23,4

56,0

öre/kWh

Överföringsavgift övrig tid

2,5

5,5

7,3

9,6

14,8

öre/kWh

Alla priser exklusive moms.

** Höglasttid: Vardagar kl 06–22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka
kan inträffa måndag–fredag, betraktas ej som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag
jul och nyårsafton.

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag
1. Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till 6–20 kilovolt (kV).

Om Vattenfall Eldistribution bedömer det möjligt att tillhandahålla reaktiv effekt utöver

Elnätspriser markerade med lågspänning avser anslutningar till 400/230 Volt (V).

den fria uttagsrätten enligt föregående stycke, kan Vattenfall Eldistribution medge ökat

2. Kund ansluten till högspänning respektive lågspänning kan välja valfri högspännings-

uttag av reaktiv effekt mot en avgift. Kunden ska då i förväg avtala om hur många kVAr

respektive lågspänningstariff. Vattenfall Eldistribution kan ge råd om val av nättariff.

som kunden önskar köpa utöver den fria uttagsrätten. Köp av reaktiv effekt måste ske

Logga in på vattenfalleldistribution.se för att se ditt företags elanvändning under olika

under minst 12 månader. Avgiften tas bara ut under månaderna januari, februari, mars,

tidsperioder. Du kan också kontakta vår kundservice på 020-82 10 00.

november och december. Under april-oktober gäller samma utökade uttagsrätt, men

3. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av nättariff är inte tillåten. En
ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.

kunden behöver under dessa månader inte betala någon avgift för sitt köp av reaktiv
effekt. För högspänningsanslutning är avgiften för köp av reaktiv effekt utöver den fria
uttagsrätten 10 kronor/kVAr. För lågspänningsanslutning är avgiften 14 kronor/kVAr.

4. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.

Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten (eventuellt utökad med ett köp av

5. Fast avgift (kr/månad) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår

reaktiv effekt enligt föregående stycke), faktureras en överuttagsavgift. För anslutning

myndighetsavgifter. För anslutning till högspänning: Elsäkerhetsavgift 750 kr/år,

till högspänning är överuttagsavgiften 20 kronor/kVAr under januari, februari, mars,

Nätövervakningsavgift 600 kr/år och Elberedskapsavgift 2 477 kr/år, totalt 3 827 kr/år

november och december och 10 kronor/kVAr under april-oktober. För

exklusive moms. För anslutning till lågspänning: Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år,

lågspänningsanslutning är överuttagsavgiften 28 kronor/kVAr under januari, februari,

Nätövervakningsavgift 3 kr/år och Elberedskapsavgift 45 kr/år, totalt 57,50 kr/år

mars, november och december och 14 kronor/kVAr under april-oktober.

exklusive moms.

10. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning. Om någon

6. Månadseffektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den högsta uttagna

månadseffekt överstiger anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt bestämmas och

medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden, (månadseffekten).

anslutningsavgift betalas för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för

7. Högbelastningsavgift (kr/kW, månad) betalas för var och en av månaderna januari,

anslutningsavgifter.

februari, mars, november och december för den högsta uttagna medeleffekten per

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

timme i kilowatt (kW) under vardag kl 06–22 under månaden (högbelastningseffekten).

gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera

8. Överföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh) under
höglasttid respektive övrig tid.
9. Angivna nättariffer tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt varje månad som i kVAr
räknat uppgår till en procentuell andel av månadseffekten i kW samma månad. Andelen
är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 100 % under april–
oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en
överuttagsavgift. För anslutning till högspänning är överuttagsavgiften 20 kr/kVAr och
månad under januari, februari, mars, november och december och 10 kr/kVAr och månad
under april–oktober. För anslutning till lågspänning är överuttagsavgiften 28 kr/kVAr
och månad under januari, februari, mars, november och december och 14 kr/kVAr och
månad under april–oktober.

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

utan avbrott och för att undvika felaktig fakturering. Blankett finns på vår hemsida. Du
kan också kontakta vår kundservice.
12. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) för högspänning och NÄT
2012 N (rev) för lågspänning som finns på vattenfalleldistribution.se.
13. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

