
 

Säkringstariffer 
2022-01-01 och tillsvidare 
 
Abonnemangsavgift 
 

 Överföringsavgift 

Mätarsäkring 
Enkeltariff kr/år   Enkeltariff öre/kWh 
Exkl. 
Moms 

Inkl. 
moms 

   Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Grupp * 1 332 1 665    23,20 29,00 
16 A 3 180 3 975      
20 A 4 504 5 630      
25 A 5 596 6 995      
35 A 7 796 9 745      
50 A 11 316 14 145      
63 A 15 268 19 085      

 
*) Särskilt säkringsabonnemang för anläggningar med gemensam anslutning som uppfyller punkt 7 i villkoren nedan. Ersätter tidigare 
Lägenhetstariff. 
 
Tillämpningsbestämmelser 
 

1. Säkringstariffer avser trefasanslutningar till 
lågspänning 400/230 Volt (V). Vid enfasanslutning 
med huvudsäkring upp till och med 25 Ampere (A) 
gäller samma avgifter som vid 16 A. 
 
2. Säsongsmässig eller periodisk återkommande 
ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåten. 
En ändring av huvudsäkring ska gälla i minst ett år. 
 
3. Fakturering sker tolv gånger per år. 
Abonnemangsavgiften proportioneras till 
fakturaperiodens längd. Överföringsavgiften 
faktureras för överförd elenergi under perioden. 
Logga in på Mina Sidor via vbenergi.se för att följa 
din förbrukning, se fakturor etc. 
 
4. Säkringstariffer består av abonnemangsavgift 
(kr/år) och överföringsavgift (öre/kWh). 
Abonnemangsavgift betalas för huvudsäkringens 
storlek i Ampere (A). Överföringsavgift betalas för 
överförd elenergi i kilowattimmar (kWh). 
 
5. I angivna abonnemangsavgifter ingår 
myndighetsavgifter. Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år + 
moms. Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år + moms. 
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år + moms. Totalt 
54,65 kr/år exklusive moms och 68,31 kr/år 
inklusive moms. 
 

6. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller 
utökad anslutning över den säkringsstorlek som 
anslutningsavgift betalats för. Anslutningsavgift ska 
betalas för utökad anslutning enligt aktuella avgifter 
och villkor för anslutningsavgifter. 
 
7. Benämningen Grupp i prislistan avser en särskild 
säkringstariff för kunder med huvudsäkring 16, 20 
eller 25 Ampere där minst tre abonnemang finns 
efter en gemensam anslutning. Grupptariffen 
tillämpas enbart för kunder som uppfyller dessa 
villkor och normalt har en elanvändning om högst 
8000 kWh per år. 
 
8. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all 
överföring till dess slutavläsning gjorts. 
Flyttning/ägarbyte ska anmälas 14 dagar i förväg för 
att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att 
undvika felaktig fakturering. Gör din anmälan på 
vbenergi.se eller kontakta vår kundservice. 
 
9. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren 
NÄT 2012 K (rev2)/NÄT 2012 N (rev) som finns på 
vbenergi.se. 
 
10. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av 
Energimarknadsinspektionen. 
 
11. Har du frågor kontakta kundservice på telefon 
0771-98 70 00 eller via vbenergi.se. Vid elavbrott 
ring driftcentralen på telefon 020-98 70 00. 
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