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 TÖRE ENERGI 

      

Priser Elnät 2022 
 
Nätpriser för säkringsabonnemang 

 
16L * 824 14

16 2 421 14
20 4 545 14
25 5 451 14
35 6 419 14
50 11 620 14
63 13 306 14
80 15 028 14

100 20 723 14
125 26 247 14
160 34 077 14
200 42 873 14

 
*) Tariff för lägenheter i hus med minst tre bostadslägenheter.  
Särskilt fastighetsabonnemang krävs. 
 
Myndighetsavgifter 

 Elberedskapsavgift 
För att täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i 
kristid tas en elberedskapsavgift ut av kunden. 39 kr exkl moms. 
 

 Nätövervakningsavgift 
För att täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna 
tas en nätövervakningsavgift ut av kunden. 4,35 kr exkl moms. 
 

 Elsäkerhetsavgift 
För att täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten tas en 
elsäkerhetsavgift ut av kunden. 10,25 kr (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 nät- 
och för eventuell förbrukningsavgift även efter flyttning.  
 
Tillämpningsbestämmelser 
Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den 
passdel (bottenplatta) som begränsar kundens mätarsäkring. Ändring av avgifts-
bestämmande passdel får endast ske med Töre Energis medgivande. Tariffbyte 
medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. 
 
I övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar 
till elnät och överföring 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. 
 
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 kan bero 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. 

 
 
Prislistan gäller tills vidare.  
 


