
 

 

Nättariffer för småskalig elproduktion 
2023-01-01 och tills vidare 
 
Ersättningar för inmatning 
 
Ersättningar exklusive moms 
 

Elnätspris N3småskalig N4småskalig  

Högspänning Lågspänning 

Effektersättning 9,00 9,00 kr/kW, månad 

Energiersättning höglasttid* 5,00 7,10 öre/kWh 

Energiersättning övrig tid 4,00 6,10 öre/kWh 

 
*) Höglasttid: Vardagar kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag - fredag. 
Följande dagar, vilka kan inträffa måndag - fredag, betraktas ej som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, 
annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

 
 
Tillämpningsbestämmelser 
 

1. Tariffer för småskalig elproduktion avser att ge 
effektersättning och energiersättning för den 
nätnytta som uppstår vid inmatning av el till VB 
Elnäts elnät i anslutningspunkter där kunden är en 
inmatningskund enligt definitionen i punkt 2 nedan. 
 
2. Tillämpning av tariffer för småskalig elproduktion 
gäller för trefasanslutningar till högspänning 6–20 
kilovolt (kV) och till lågspänning 400/230 Volt (V). 
För att benämnas småskalig ska 
elproduktionsanläggningens effekt vara <1500 kW. 
Villkoren förutsätter att kunden är en 
inmatningskund. Detta innebär att 
kundanläggningens huvudsakliga syfte är 
produktion, t.ex. vindkraftverk, vattenkraftverk eller 
solfarm. Om så inte är fallet ändras kundens villkor 
till VB Elnäts villkor för egen elproduktion. 
 
3. VB Elnät kan ge råd om val av nättariff. Logga in 
på Mina Sidor via vbenergi.se för att se inmatning 
och uttag under olika tidsperioder. Du kan också 
kontakta vår kundservice. 
 
4. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande 
ändring av elnätspris är inte tillåten. En ändring av 
nättariff ska gälla i minst ett år. 
 
5. Fakturering sker efter varje kalendermånad och 
baseras på mätvärden i normaltid. 
 

6. Effektersättning (kr/kW, månad) betalas till 
kunden för var och en av månaderna januari, 
februari, mars, november och december för 
medelvärdet av den lägsta inmatade medeleffekten 
per timme i kilowatt (kW) under varje vardag  
kl 06–22 under månaden. 
 
7. Energiersättning (öre/kWh) betalas till kunden för 
under varje månad inmatad elenergi i kilowattimmar 
(kWh) under höglasttid respektive övrig tid. 
 
8. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller 
utökad anslutning. Om någon månadseffekt 
överstiger den avtalade anslutningssäkringen eller 
anslutningseffekten ska ny anslutningssäkring eller 
ny anslutningseffekt bestämmas och 
anslutningsavgift betalas av kunden för utökad 
anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för 
anslutningsavgifter. 
 
9. Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och 
för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Avtal 
ska sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. 
Ägarbyte ska anmälas skriftligen via en blankett om 
avtalsöverlåtelse. 
 
10. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 
2012 H (rev) på högspänning eller NÄT 2012 N (rev) 
på lågspänning som finns på vår hemsida 
www.vbelnat.se 
 
11. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av 
Energimarknadsinspektionen. 
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