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Säkringstariffer från 1 januari 2018

Säkringstariffer generellt

Ordinarie säkringstariffer

Säkringstariffer under avveckling (ej nyteckning)

ELNÄT

• Nätavgiften bestäms av det effektanspråk kunden har från elnätet,  
d.v.s. vilken storlek det är på mätarsäkringen

• Mätarsäkringen beror på amperetalet på passdelen

• Ändring av passdel får endast ske av behörig elinstallatör eller av oss,  
men ej med tätare mellanrum än ett år

• Tröga säkringar av S-märkt typ får användas

• Lägenhetstariffen tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostads- 
hus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats  
för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst  
tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande samman- 
byggda hus.

Mätarsäkring kr/år inkl. moms Anmärkning

LGH, lägenhet 1 510

16 A
med överföringsavgift

1 970 
+18,7 öre/kWh

Vid årsförbrukning över ca 25 500 kWh/år 
är tariff 20A förmånligare

20 A 6 735

25 A 8 450

35 A 11 335

50 A 16 060

63 A 20 835

80 A 28 985

100 A 35 735

125 A 43 470

160 A 55 225

200 A 69 545

250 A 86 235

Mätarsäkring kr/år inkl. moms Anmärkning

16 A, utgående utan 
överföringsavgift

5 990 Vid årsförbrukning under ca 21 500 kWh/
år är ordinarie säkringstariff 16A (med 
överföringsavgift) förmånligare

315 A 103 700

400 A 129 250

500 A 160 890
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Effekttariffer från 1 januari 2018

Effekttariffer generellt

Effekttariffer, avgifter (exkl. moms)

ELNÄT

• Kunden tecknar ett årsabonnemang för sitt effektuttag.

• Utnyttjad aktiv respektive reaktiv effekt beräknas som medelvärdet av de två  
högsta timvärdena från två skilda månader under året.

• Om utnyttjad aktiv effekt överskrider den avtalade abonnerade effekten debiteras 
dubbel effektavgift för överuttaget.

• Uttag av reaktiv effekt (kVAr) tillåts upp till 50 % av aktiv effekt (kW) utan avgift. 
För uttag av reaktiv effekt överstigande 50 % av aktiv effekt debiteras reaktiv  
effektavgift för överuttaget.

Effekttariff Lågspänning *)

Leveransspänning 0,4 kV

Effekttariff Högspänning

Leveransspänning 10 eller 20 kV

Fast avgift kr/år 12 728 17 088

Effektavgift aktiv effekt kr/kW, år 423 294

Avgift överuttag aktiv 
effekt

kr/kW, år 846 588

Reaktiv effektavgift kr/kW, år 83,20 77

*) Minsta teckningsbara årsabonnemang för effekttariff 0,4 kV vid nyteckning eller ändring av abonnemang 
är 140 kW (abonnerad effekt).


