Elnät

Tariffer för elproduktion över 1 500 kW / 2018

Företag

Gäller från 2018-01-01

Område norr
Ersättningar för inmatning*
Elnätspris

Högspänning

Mätavgift**

510

kr/månad

Effektersättning höglasttid***

53

kr/kW, månad

Energiersättning höglasttid***

1,6

öre/kWh

Energiersättning övrig tid

1,6

öre/kWh

Avgifter för inmatning för elproduktionsanläggningar
med anslutningseffekt för inmatning över 1 500 kW*
Elnätspris

Högspänning

Månadseffektavgift

4

kr/kW, månad

Överföringsavgift höglasttid***

4,0

öre/kWh

Överföringsavgift övrig tid

4,0

öre/kWh

Högspänning

Lågspänning

Avgifter för uttag*

N2

N2T

N3

N3T

N4

Fast avgift

232 000

24 800

2 600

3 400

385

kr/månad

Månadseffektavgift

11

30

30

30

51

kr/kW, månad

Högbelastningsavgift

21

58

74

94

0

kr/kW, månad

Överföringsavgift höglasttid***

3,0

6,0

19,0

21,7

56,0

öre/kWh

Överföringsavgift övrig tid

1,8

3,5

5,8

8,3

14,8

öre/kWh

*

Alla priser exklusive moms.

**

Mätavgift: Se punkt 8 på nästa sida.

*** 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.

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

Elnät

Tariffer för elproduktion över 1 500 kW / 2018

Företag

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag
1. Tariffer för elproduktion över 1 500 kW avser att ge energiersättning för den nätnytta

14. Överföringsavgift (öre/kWh) betalas av kunden för under varje månad inmatad

som uppstår vid inmatning av el till Vattenfalls elnät i anslutningspunkter där kunden är

respektive uttagen elenergi i kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.

en inmatningskund enligt definitionen i punkt 2 nedan.

15. Ovan angivna elnätspriser tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt som är 50% av

2. Tillämpning av tariffer för elproduktion över 1 500 kW gäller för trefasanslutningar till

anslutningseffekten för inmatning. Den fria uttagsrätten av reaktiv effekt gäller vid både

högspänning 6–20 kilovolt (kV). Villkoren förutsätter att kunden är en inmatningskund.

uttag och inmatning av aktiv effekt varje månad under året och anges i enheten kVAr.

Detta innebär att i anslutningspunkten till Vattenfalls elnät är kundens anslutningseffekt

Vid uttag av reaktiv effekt utöver den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift.

för inmatning större än kundens anslutningseffekt för uttag. Om så inte är fallet ändras

För anslutning till högspänning är överuttagsavgiften 20 kr/kVAr per månad under

kundens villkor till Vattenfalls villkor för egen elproduktion.

januari, februari, mars, november och december och 10 kr/kVAr per månad under april–

3. För kund med anslutning till högspänning gäller för inmatning elnätspris vid
högspänning.
4. Kund med anslutning till högspänning kan för uttag välja valfri nätariff för
högspänning N3, N2T eller N2 eller lågspänning N4 eller N3T.
5. Vattenfall Eldistribution kan ge råd om val av nättariff. Kund kan logga in på
vattenfalleldistribition.se för att se sin inmatning och uttag under olika tidsperioder. Det
går också bra att kontakta vår kundservice.

oktober.
16. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning ändå sker är kunden skyldig
att, förutom att erlägga extra avgifter, i samråd med Vattenfall Eldistributions
driftorganisation vidta nödvändiga tekniska och driftmässiga åtgärder fö att det inte
ska upprepas. Extra avgifter motsvarar dubbla överuttagsavgifter enligt punkt 14.
17. En kund med en elproduktionsanläggning med anslutningseffekt över 1500 kW har
möjlighet att efter skriftlig begäran till Vattenfall Eldistribution minska
anslutningseffekten till att understiga 1 500 kW. Då ska ett nytt avtal tecknas mellan

6. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändringar av elnätspris är inte tillåten.

parterna enligt Vattenfalls regler för elnätspriser för elproduktion under 1 500 kW. En

En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.

sådan minskning av anslutningseffekten ska gälla i minst ett år. Kunden har därefter

7. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.

möjlighet att efter skriftlig begäran till Vattenfall Eldistribution öka anslutningseffekten

8. Mätavgift för inmatning är för högspänning 510 kr/månad. Om kunden i samma
anslutningspunkt betalar en fast avgift för uttag faktureras ingen särskild mätavgift.
9. Effektersättning (kr/kW,månad) betalas till kunden för var och en av månaderna
januari, februari, mars, november och december för medelvärdet av den lägsta inmatade
medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under varje vardag kl 06–22 under månaden.
10. Energiersättning betalas till kunden för under varje månad inmatad elenergi i
kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.
11. Fast avgift för uttag eller eventuell mätavgift för inmatning (kr/månad) betalas av
kunden för varje månad.

till att överstiga 1 500 kW. Ett nytt avtal ska då tecknas mellan parterna enligt
Vattenfall Eldistributions regler för elnätspriser för elproduktion över 1 500 kW. Kunden
har därefter ingen ytterligare möjlighet att åter minska anslutningseffekten till att
understiga 1 500 kW.
18. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning. Om någon
månadseffekt överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt
bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt
aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter.
19. Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och för all överföring till dess
slutavläsning gjorts. Avtal ska sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. Ägarbyte ska

12. Månadseffektavgift (kr/kW,månad) betalas av kunden varje månad för den högsta

anmälas skriftligen via en blankett om avtalsöverlåtelse som undertecknas av båda

inmatade och den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under

parter för överlå- telsen samt godkänns skriftligen av Vattenfall Eldistribution.

månaden. Månadseffektavgift för inmatning betalas för den högsta inmatningseffekten
under månaden och månadseffektavgift för uttag betalas för den högsta
månadseffekten för uttag.
13. Högbelastningsavgift (kr/kW,månad) betalas av kunden för var och en av månaderna
januari, februari, mars, november och december för den högsta uttagna medeleffekten
per timme i kilowatt (kW) under vardag kl 06–22 under månaden.

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

20. I övrig gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) för högspänning som finns
på vår webb vattenfalleldistribution.se
21. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen

