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På samtliga elnätsavgifter tillkommer moms med 25%. 

 

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el. Aktuell skattesats och mer information om energiskatt hittar ni på  

ellevio.se och skatteverket.se. 

 

Ersättning från Ellevio för inmatad el redovisas i särskild prislista. 

 

 

Mer information och villkor hittar ni på nästa sida. 
  

Inmatningsabonnemang

IN0,4 max 63A IN0,4 max 1 500 kW IN10 max 1 500 kW IN10 över 1 500 kW

Fast elnätsavgift, kr/mån 65 260 340 1 373

Årseffektavgift, kr/kW, år 
1 - - - 123

Uttagsabonnemang

Effekt L0,4L Effekt L0,4L Effekt L10L Effekt L10L
in max 63A in över 63 A

 4 in max 1 500 kw in över 1 500 kW

Fast elnätsavgift, kr/mån 
2 - - - -

Månadseffektavgift, kr/kW, mån 82 82 - -

Årseffektavgift, kr/kW, år - - 290 290

Höglasteffektavgift, kr/kW, mån 
3 - - 90 90

Rörlig elnätsavgift, öre/kWh

 - höglasttid 
3 56,00 56,00 3,53 3,53

 - övrig tid 9,60 9,60 3,53 3,53

Lågspänning  0,4 kV Högspänning  6-24 kV

Lågspänning  0,4 kV Högspänning  6-24 kV

1) Fast elnätsavgift inkluderar av staten beslutad elsäkerhets-, nätövervaknings- och och elberedskapsavgift

2) Årseffektavgift för inmatning gäller för inmatad årseffekt överstigande uttagen årseffekt

3) Höglasttid avser måndag-fredag kl. 06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars, med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag,

långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Dessa dagar kl. 00-24 utgör "övrig tid".

Angivna klockslag avser svensk rikstid och följer därmed övergång till och från sommartid.

Reaktiv effekt

Fritt reaktivt uttag upptill Uttag reaktiv effekt Inmatning reaktiv effekt Uttag reaktiv effekt Inmatning reaktiv effekt

25% 0% 25% 0%

av aktiv inmatad av aktiv inmatad 

månadseffekt Tillåts ej årseffekt Tillåts ej

Därutöver avgift enligt 16 kr/kVAr, mån - 120 kr/kVAr, år -

Lågspänning  0,4 kV Högspänning  6-24 kV
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Tillämpningsvillkor för inmatnings- och uttagsabonnemang lokalnät  
Gäller från och med 1 mars 2018 
 

Mätning 
Inmatad el och uttagen el mäts separat. Båda mätningarna sker timvis samt timavräknas. Inmatad och uttagen effekt erhålls som 
medeleffekt per timme, kWh/h för aktiv effekt respektive kVArh/h för reaktiv effekt. 
 

Huvudabonnemang 
h tillämpning 

av elnätsavgifter, för uttag gäller då Effektabonnemang på föregående sida. Om kapaciteten för uttag överstiger kapaciteten för inmatning betraktas 
uttagsabonnemang , och fast avgift i Inmatningsabonnemanget utgår därmed.  
Ordinarie elnätsavgift (Effekt L04L/L04S/L10L eller L10S) gäller då för uttag av el. Med kapacitet avses högsta årliga effektvärde (timvärde) för 
inmatning respektive uttag. 
 

Årseffekt 
Aktuell överföringskapacitet anges i form av en årseffekt som grundas på uppmätt maximal aktiv effekt. Årseffekten för inmatning 
respektive uttag fastställs som det högsta värdet på uppmätt inmatad respektive uppmätt uttagen aktiv effekt under den senaste 12-
månadersperioden. 
 
För inmatningsabonnemang gäller att årseffektavgift för inmatning endast ska betalas för den årseffekt för inmatning som överstiger 
årseffekt för uttag. Det vill säga kapaciteten för uttag är grunden i prissättningen och kunden ska således endast betala en gång för samma 
kapacitet oavsett effektriktning. Det innebär till exempel att trots att uppmätt inmatningseffekt varit densamma under två månader så 
kan debiterbar årseffekt för inmatning variera beroende på att årseffekten för uttag har förändrats under dessa månader. Årseffekt för 
inmatning respektive uttag medges upp till avtalad anslutningseffekt.  
   

Uttagsabonnemang 
Ellevio utgår från att det tidvis sker uttag av el vid anslutningspunkten för en produktionsanläggning. Abonnemanget för inmatning kompletteras 
därför alltid med ett abonnemang för uttag, om inget annat har angivits i nätavtalet mellan kunden och Ellevio. För uttaget tillämpas abonnemang 
Effekt L0,4L_in vid anslutning till lågspänning respektive Effekt L10L_in vid anslutning till högspänning (se föregående sida). Dessa abonnemang 
har ingen fast elnätsavgift, då den ligger på motsvarande Inmatningsabonnemang (=huvudabonnemang). 
 
Vid större effektuttag kan istället de alternativa abonnemangen Effekt L0,4S vid lågspänning respektive Effekt L10S vid högspänning 
tillämpas. Om producenten är ansluten i Ellevios ställverk direkt efter transformering från ett regionnät har kunden rätt att få så kallat  
T10 abonnemang för sitt uttag,  om detta beräknas vara billigare än abonnemang Effekt L10L. Observera dock att abonnemang T10 har 
en betydligt högre fast avgift. För närmare information om dessa tillämpningar kontakta Ellevio. 
 

Månadseffekt uttag 
Vid lågspänning är debiteringsgrundande månadseffekt det högsta timvärdet på uppmätt uttagen aktiv effekt under varje kalendermånad.  
 

Höglasteffekt 
Höglasteffekt för uttagseffekt fastställs månadsvis under november-mars som maximal uppmätt aktiv effekt (högsta timvärde) under 
höglasttiden för respektive månad. 
 

Reaktiv effekt 
Fritt uttag av reaktiv effekt (i kVAr räknat) gäller upp till den del av fastställd aktiv inmatad effekt (i kW räknat) som framgår av tabellen 
på föregående sida. Inmatning av reaktiv effekt medges inte. I särskilda fall kan separat överenskommelse göras med Ellevio  avseende 
inmatning och uttag av reaktiv effekt. 
 

Fakturering 
Elnätsavgifterna för inmatning faktureras normalt månadsvis samtidigt med elnätsavgifterna för uttagsabonnemanget.  
 

Balansansvar 
Det åligger kunden att anmäla till Ellevio vilket elhandelsbolag som är köpare av inmatad el respektive vem som är balansansvarig för 
denna inmatning. Om sådan anmälan saknas har Ellevio rätt att utnyttja inmatad el för egen räkning (d.v.s. täcka sina nätförluster) utan 
att betala ersättning till kunden. 
 

Abonnemangsnivåändring 
Kund som varaktigt justerar elproduktionsanläggning att producera maximalt 1 500 kW kan efter skriftlig begäran till Ellevio minska till 
abonnemang för högst 1 500 kW. Då ska nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Ellevios regler för elnätspriser för elproduktion max 1 500 kW.  
 
Kunden kan efter justering enligt ovan ändra tillbaka till abonnemang över 1 500 kW genom en skriftlig begäran om detta. Ett nytt avtal ska då 
tecknas mellan parterna enligt Ellevios regler för elnätspriser för elproduktion över 1 500 kW. Därefter har kunden ingen ytterligare möjlighet att 
åter minska abonnemangsnivån till högst 1 500 kW. Ellevio förbehåller sig rätten att vid överträdelse av gränsen 1 500 kW ändra till produktion 
över 1 500 kW. 
 

Övrigt 
Förutom eventuella särskilt upprättade avtal tillämpas vid varje tidpunkt gällande "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska 
anläggningar (högspänningsanläggningar) till elnät och överföring av el till sådana anläggningar". Dessa kan laddas ner från 
www.ellevio.se eller beställas från kundservice. 
 
För drift av anläggningen gäller särskilda villkor enligt nätavtal. 


