
 

 

Prislista 2014 

Prislistan gäller från 2014-01-01 
Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %. 
Beloppen är avrundade. 

Högspänning 

Specifikation Avgift 

Exkl moms Inkl moms 

Rörlig nätavgift, öre per kWh 4,00 5,00 

Fast nätavgift, kronor per år 10 800 13 500 

Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, 
kronor per år 2 477 3 096 

Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor per 
år 500 625 

Nätövervakningsavgift, kronor per år 600 750 

Abonnemangsavgift, kronor per kW och år 180 225 

Uttagsavgift / effektavgift, kronor per kW och år 260 325 

 
Lågspänning, effekt 

Specifikation 
Normal årsförbrukning mer än 150 000 kWh 
Säkring större än 200A (Effekt 135kW) 

Avgift 

Exkl moms Inkl moms 

Rörlig nätavgift, öre per kWh 6,40 8,00 

Fast nätavgift, kronor per år 6 000 7 500 

Effektavgift, kronor per kW och år 544 680 

Effektavgiften preliminär faktureras under året. Avstämning sker sedan efter årets slut. 
Avgiften beräknas på det högsta månadsvärdet under perioden januari-mars och 
november-december. 

Ny effekttariff under 2014. Läs mer här>> 

 
Normaltariff N1, lägenhet 

Specifikation Avgift 

Exkl moms Inkl moms 

Rörlig nätavgift, öre per kWh 11,80 14,75 

Fast nätavgift, kronor per år 1 100 1 375 

Normaltariff N3, rörlig nätavgift 

Specifikation Avgift, öre per kWh 

Exkl moms Inkl moms 

Huvudsäkring, 16 - 200 A 11,80 14,75 
 

Normaltariff N3, fast nätavgift 



Specifikation Avgift, kronor per år 

Exkl moms Inkl moms 

Huvudsäkring, 16 A 2 536 3 170 

Huvudsäkring, 20 A 3 780 4 725 

Huvudsäkring, 25 A 5 420 6 775 

Huvudsäkring, 35 A 8 276 10 345 

Huvudsäkring, 50 A 11 732 14 665 

Huvudsäkring, 63 A 14 780 18 475 

Huvudsäkring, 80 A * 18 676 23 345 

Huvudsäkring, 100 A * 23 220 29 025 

Huvudsäkring, 125 A * 28 948 36 185 

Huvudsäkring, 160 A * 36 752 45 940 

Huvudsäkring, 200 A * 45 620 57 025 

* se information under tariffer för lågspänningseffekt. 

Gemensamma avgifter för lågspänning 

Specifikation Avgift, kronor per år 

Exkl moms Inkl moms 

Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 45,00 56,25 

Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 6,00 7,50 

Nätövervakningsavgift 3,00  3,75 

 
Omvandling från Säkringsstorlek till Effekt  

Säkring (A) Effekt (kW) 

16 10 

20 13 

25 17 

35 23 

50 33 

63 42 

80 53 

100 67 

125 83 

160 107 

200 133 

Senast modifierad 2014-01-02 
 

 

 

 

 

 



 

 

Införande av en ny effekttariff kommer att påbörjas under år 2014 

(Ersätter 80A-200A säkringsabonnemang)  

Komplettering och införandet av den nya tariffen kommer att försenas lite till 
Effekttariffer har inte fastslagits ännu på grund av ytterligare förseningar hos vår systemleverantör. Samt 
att nya riktlinjer från myndigheterna gällande dessa effekttariffer inte riktigt har fastslagits ännu. 
Den kommer tidigast introduceras på hemsidan under våren 2014. (2014-01-01) 
 
Det positiva är att vår systemleverantör även kommer kunna ta fram en prismodell som gör att vi kommer 
kunna räkna av effekten månadsvis istället för som vi gör idag efter årets slut med en 13:e 

faktura/avstämning. Detta kommer förbättra och förenkla avsevärt för slutkunden och kommer även 
kunna appliceras för de befintliga effektkunderna över 200A 
 
Senast modifierad 2014-01-01  

 
För att underlätta och följa alla de nya intentioner som är på gång på elmarknaden så har vi beslutat att 
börja införa en ny effekttariff anpassad även för de lite mindre förbrukarna dvs. de med säkrings storlek 
från 80A till 200A. 
 
Den effekttariff som finns framtagen sedan tidigare är endast avsedd för alla lågspänningskunder som 
förbrukar över 200A eller 135 kW och med en energiförbrukning mer än 150,000 kWh/år. 
Exakt hur denna nya tariff för mindre förbrukare slutligen kommer att se ut är inte klart än men det är 

viktigt att den utformas och blir så rättvis som möjligt innan den slutgiltigt införs och ersätter de befintliga 
säkringstarifferna från 80A-200A. 
 
Implementering av den nya tariffen kommer att ske stegvis per säkrings storlek och med början från 200A 
och nedåt. 
 
Den nya tariffen kommer att bestå av följande: 

• En fast del per månad för att täcka nätets fasta kostnader (mätare etc.). 

• En rörlig del som är beroende av kundens energiförbrukning per månad. 

• En effektdel som ska täcka kostnader för just den maxeffekt/ström som varje kund tar ut vid sin  

  anläggning (kan längre fram komma att vara varierande på årstid samt tidpunkt). 

 
För att följa alla de regler som finns på elmarknaden idag så måste även villkor om att avgiften ska vara 
rättvisande, stabil och förutsägbar över tid följas. 
Det gör att vi kommer att behöva räkna igenom alla anläggningar noggrant och se till att övergången från 
säkrings- till effekttariffen blir rätt för så många kunder som möjligt.  
 

Detta har vid de inledande studierna visat sig vara svårare än förväntat samt mycket tidskrävande vilket 
innebär att denna nya prismodell kanske kommer att behöva justeras stegvis några gånger och ha en lång 
övergångsperiod för att kunna användas i hela spannet från 80A till 200A. 
 
Vi hjälper givetvis kostnadsfritt till med att svara på frågor, informera och beräkna hur ett byte från 
säkrings- till effekttariff påverkar just er som kund/företag. 
Har ni speciella skäl till att vilja byta tariff innan vi hinner kontakta er om övergången och informera mer 
om detta framöver så behöver vi en skriftlig förfrågan om detta tillsammans med en motivering. 
 
Inkomna förfrågningar kommer att behandlas i turordning och en individuell prövning görs från fall till fall. 
Komplettering med prismodellen för den nya tariffen kommer ske på hemsidan så fort vi fått allt klart från 
vår systemleverantör. 

 
Senast modifierad 2014-01-01 

 

 


