Nätpriser för effektabonnemang
Abonnerad effekt
137
Högbelastningsavgift
376
Rörlig avgift Energi HL
16
Rörlig avgift Energi LL
6,5
Fast avgift
10 023

kr/kW
kr/kW
öre/kWh
öre/kWh
kr/år

Abonnerad effekt
Den av kunden abonnerade effekten är den uppskattade effekt som måste tillföras
till anläggningen den dag på året som förbrukningen är störst.
Högbelastningsavgift
Högbelastningsavgift erläggs för utnyttjad höglasteffekt. Höglasteffekt beräknas
på ett genomsnitt av de högsta entimmeseffekterna från de olika månaderna under
höglastmånaderna.
Rörlig avgift energi HL och LL
Med Rörlig avgift HL avses måndag-fredag klockan 06.00-22.00 enligt svensk
normaltid under månaderna januari-mars samt november–december. Rörlig avgift
LL avser all övrig tid.

Myndighetsavgifter
• Elberedskapsavgift
För att täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i
kristid tas en elberedskapsavgift ut av kunden.
•

Nätövervakningsavgift
För att täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna
tas en nätövervakningsavgift ut av kunden.

•

Elsäkerhetsavgift
För att täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten tas en
elsäkerhetsavgift ut av kunden.

För närvarande är avgifterna enligt nedan och debiteras en gång per år för vidarebefordran till staten.
Avgift fn.
Elberedskapsavgift
Nätövervakningsavgift
Elsäkerhetsavgift

Kr exkl moms
45
3
9,50 (ej momsbelagd)

Flyttning
Låt oss veta när du flyttar, så slipper du betala för nästa hyresgäst. Anmälan görs
senast 7 dagar före flyttning. Utebliven anmälan medför betalningsansvar för nätoch för eventuell förbrukningsavgift även efter flyttning.
Elfel/strömavbrott
Normalt fungerar elleveranserna så bra att ingen tänker på vardagsvaran el. Att
lampan skall tändas när man trycker på strömbrytaren är en självklarhet. Ibland
sker tyvärr driftstörningar. Det beror på avgrävda kablar, åska eller haverier och är
omöjliga att gardera sig mot.
Om det uppstår ett strömavbrott. Kontrollera först att felet inte ligger i Din egen
anläggning. Börja med att kontrollera om Dina säkringar är hela. Glöm inte att
kontrollera Dina huvudsäkringar, dessa är normalt placerade på eller invid
mätartavlan eller i mätarskåpet (gäller ej i flerfamiljshus). Om du kallar på en
jourmontör från oss, får du betala utryckningen om det visar sig att felet är beläget
inom den egna anläggningen.
Tillämpningsbestämmelser
I övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar
till elnät och överfäring av el till sådana anläggningar” NÄT 2012 K (rev), NÄT
2012 N (rev), EL 2012 K (rev) samt EL 2012 N (rev). Avtalsvillkoren kan
kostnadsfritt beställas hos oss.
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