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Allmänna villkor 
 

 

Förändrat effektbehov 
Offereras 
 

Säkringsändring 

Ändring skall anmälas och utföras av behörig installatör efter vårt godkännande. 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte 
tillåten. En ändring av huvudsäkring ska gälla i minst ett år. 
 

Övergång från 1-fas till 3-fas 

En övergång från 1-fas till 3-fas sker utan kostnad för kunden vid nedtagning av befintlig 
mätare samt uppsättning av ny mätare sker vid samma tillfälle. Om 1-fas eller 3-fasmätare 
demonteras och montaget sker vid annat tillfälle och kunden begär att abonnemanget skall 
hållas vilande så utgår en avgift för återinkoppling på 1 680 SEK (inkl. moms) per mätare.  

 

Särskilda avgifter Elnät 

Avstängning/tillkoppling på kunds begäran eller vid utebliven betalning: 1 680 SEK inklusive 
moms. 

Inflyttningsavgift: 295 SEK inklusive moms. 

Har frånkopplingen förekommit mer än 1 år för lägenhet, 6 månader för övriga 
anläggningar, kräver vi dessutom att besiktning av elanläggningen sker av behörig 
installatör. Kostnaden för besiktningen betalas av kunden.  

Om kunden säger upp abonnemanget eller en avstängning varat mer än 12 månader anses 
abonnemanget vara upphört och ny anslutningsavgift tillkommer vid ev. återanslutning. 
 

Tillfällig EL, lågspänning  

In och ur kopplingsavgift 3 200 SEK inklusive moms. 

Till detta tillkommer kostnader för elöverföring enligt vår prislista LSP säkringskunder (se 
sidan 7). 

Efter ett år från det att anslutningen börjat faktureras tillkommer en särskild avgift för 
långvarig tillfällig anslutning är 600 SEK/månad inklusive moms. 
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Allmänna villkor, forts. 
 

• En tillfällig anslutning görs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. Du 
måste själv tillhandahålla ett byggskåp och kabel från skåpet till anslutningsplatsen. 
Byggskåpet kan du oftast hyra från din elinstallatör. Det är inte tillåtet att ansluta 
fasad- eller markmätarskåp, detta är enbart tillåtet vid permanent anslutning. 

• Skåpet ska vara försett med jordfelsbrytare och uttagen placerade enligt SS 436 40 
00 pkt 704, 711, 740 samt handbok 415. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och 
vara dimensionerad för det strömuttag som önskas. Kabelns längd ska vara 
anpassad för inkopplingsplatsen och endast undantagsvis vara längre än 5 m. 

 

Övrigt 

För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K (rev2) för konsumenter, NÄT 
2012 N för näringsidkare och NÄT 2012 H. 
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Abonnemangsavgift per år, baserade på säkringsstorlek 
 

 

  
Mätarsäkring ampere Avgift (SEK) 

 ex moms inkl moms 

16 – 25A Lägenhet 1 367 1709 

16A 2 500 3125 

20A 3 222 4028 

25A 4 015 5019 

35A 5 748 7185 

50A 8 383 10 479 

63A 10 759 13 449 

80A 14 846 18 558 

100A 19 004 23 755 

125A 24 013 30 016 

160A 31 459 39 324 

200A 40 210 50 263 

Elöverföringsavgift 20,2/öre/kWh 25,25/öre/kWh 
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Prisexempel 
 

 
1. Lägenhetskund med 2 000 kWh/år betalar 

1 709 kr i fast avgift och 2 000 kWh x 25,25 öre/kWh (505) totalt ≈ 2 214 SEK/år 
Vårt nya pris motsvarar en höjning på 5,21 kr/månad*. 
 

2. Villakund med 5 000 kWh/år och 16 A betalar 
3125 kr i fast avgift och 5 000 kWh x 25,25 öre/kWh (1 263kr) totalt ≈ 4 388 SEK/år 
Vårt nya pris motsvarar en höjning på 10,85 kr/månad*.  

 
3. Villakund med 20 000 kWh/år och 20 A betalar: 

4 028 kr i fast avgift och 20 000 kWh x 25,25 öre/kWh (5 050 kr) totalt ≈ 9078 SEK/år 
Vårt nya pris motsvarar en höjning på 26,67 kr/månad*.  
 

* I ovanstående priser ingår moms, men observera att, energiskatt + moms, elkostnad och 
elcertifikatsavgift tillkommer. Energiskatten för 2022 är fastställd till 45 öre/kWh (36 öre/kWh 
exklusive moms).  

 
 

Anslutningsavgifter 
Inom detaljplanelagt område, då den kundspecifika ledningen ej överstiger 200 
meter. 

 

Mätarsäkring 
Ampere 

Avgift (SEK) 

ex moms inkl. moms 

16 – 25A 30 500 38 125 

 
 

Övriga anslutningar offereras separat. 
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Myndighetsavgifter per år tillkommer för närvarande enl. följande 
 

 
Lågspänning, samtliga  

 

 

 

Högspänning 

Nätövervakningsavgift ex moms   870 kr 

Elberedskapsavgift ex moms   2 129 kr 

Elsäkerhetsavgift ex moms   820 kr 

 

  

Typ av avgift Avgift (SEK) 

ex moms inkl moms 

Nätövervakningsavgift  
(finansierar Energimyndigheten) 

4,35 5,44 

Elberedskapsavgift  
(avser nationell elberedskap) 

39,20 49,00 

Elsäkerhetsavgift  
(finansierar elsäkerhetsverket) 

10,25 12,81 

Summa 53,75 67,25 
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Avgifter för effektkunder 
 

 
 

Lågspänning  

Fast avgift/år     21 910 SEK  

Effektavgift/kW     515 SEK  

Reaktiv avgift/kVAr*     400 SEK  

 
Elöverföringsavgifter:  
Nov-mars kl. 06.00-22.00, måndag-fredag  18,4 öre/kWh 
Övrig tid      10 öre/kWh  
 
* Fritt upp till 25 % av effektuttaget  

 

 

Högspänning  

Fast avgift/år     21 920 SEK  

Effektavgift/kW              425 SEK  

Reaktiv avgift/kVAr*               325 SEK 

 

Elöverföringsavgifter:  

Nov-mars kl. 06.00-22.00, måndag-fredag   13,4 öre/kWh 

Övrig tid      7,6 öre/kWh   

 
* Fritt upp till 25 % av effektuttaget  

 

Samtliga priser ovan för effektkunder är exklusive moms. 
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Beräkning av effektuttag 
 

 

Aktiv Effekt  

Effektsiffran visas på fakturan för aktuell månad och är ett medelvärde av de tre högsta 
timvärdena från tre olika dygn. I januari efterföljande år görs en avstämning för helåret. Den 
abonnerade effekt fastställs som ett medelvärde av de två högsta månadsvärdena under 
månaderna november till mars. Denna siffra avräknas mot vad kunden haft för preliminär, 
betalningsgrundande effekt under året och avvikelser justeras enligt taxa. Fjolårets 
abonnerade effekt används som preliminär siffra nästföljande år.  

Reaktiv Effekt  

Reaktiv effekt tas fram för varje månad och visas på fakturan, här används månadens 
högsta timvärde. I januari efterföljande år görs en avstämning för fjolåret. Den reaktiva 
effekten fastställs som högsta timvärdet för årets alla månader, och den högsta månaden 
jämförs med abonnerad aktiv effekt. Reaktiv effekt högre än 25% av faktisk abonnerad aktiv 
effekt debiteras enligt gällande taxa. 
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