Nätavgifter effekttariffer
2021-01-01 och tillsvidare
Avgifter exklusive moms

Tariff
Spänning
Fast avgift
Årseffektavgift
Månadseffektavgift
Högbelastningsavgift månad
Överföringsavgift höglasttid*
Överföringsavgift övrig tid
Uttagsrätt reaktiv effekt i
förhållande till aktiv effekt
Inmatningsrätt reaktiv effekt i
förhållande till aktiv effekt

N1

N2

N2T

N3

N4

130 kV
300 000
120
12
2,2
0,4

50 kV
48 000
216
22,0
2,6
0,8

10-20 kV
300 000
17,0
21,0
9,0
3,6

10-20 kV
12 000
39,0
37,0
9,0
3,6

0,4 kV
3 600
18,0
20,8
20,8

15%

50%

25%

50-100%**

50-100%**

5%

15%

-

-

-

Pris
kr/år
kr/kW, år
kr/kW, månad
kr/kW, månad
öre/kWh
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.
**) Fri uttagsrätt är 50% under höglastmånaderna januari, februari, mars, november och december och 100 % under april - oktober.

Tillämpningsbestämmelser
1. Kund ansluten till högspänning kan välja valfri högspänningtariff.
Logga in på Mina Sidor via vbenergi.se för att se ditt företags
elanvändning under olika tidsperioder. Du kan också kontakta vår
kundservice på 0771-98 70 00 för råd om val av nättariff.
2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av nättariff är
inte tillåten. En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.

10. I den mån VB Elnät bedömer det möjligt kan VB Elnät medge
abonnemang för uttag av reaktiv effekt för tariff N1 och N2. VB Elnät
medger under perioden ett ökat uttag av reaktiv effekt, utöver den fria
uttagsrätten, mot en årlig avgift för det effektbelopp varmed tillåtet uttag
av reaktiv effekt ökas. Avgiften är 20 kr/kVAr, år för N1 och 30 kr/kVAr,
år för N2. Ökat uttag av reaktiv effekt tecknas kalenderårsvis och ska
anmälas senast 1 december året innan. Avgift erläggs månadsvis med
kostnaden fördelad på antal dagar i aktuell månad.

3. Fakturering sker efter varje kalendermånad.
4. Fast avgift betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår
myndighetsavgifter. För anslutning till högspänning: Elsäkerhetsavgift
810 kr/år, Nätövervakningsavgift 870 kr/år och Elberedskapsavgift
2 129 kr/år, totalt 3 809 kr/år exklusive moms. För anslutning till
lågspänning: Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år, Nätövervakningsavgift 4,35
kr/år och Elberedskapsavgift 39,2 kr/år, totalt 53,75 kr/år exklusive
moms.
1.

5. Årseffektavgift (kr/kW, år) baseras på abonnerade effekter, vilka skall
anges senast den 1 december och gäller för efterföljande kalenderår.
Utnyttjad årseffekt definieras som medelvärdet av årets två högsta
värden från skilda månader för uttagen medeleffekt per timme
(årseffektavgiften). Vid uttag över abonnerad aktiv effekt faktureras
överuttagsavgift 1,5 gånger årseffektavgiften.

2.
6. Månadseffektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad för den
högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under månaden
(månadseffekten).
7. Högbelastningsavgift månad (kr/kW, månad) betalas för var och en
av månaderna januari, februari, mars, november och december för den
högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under vardag
kl. 06–22 under månaden (högbelastningseffekt månad).
8. Överföringsavgift (öre/kWh) betalas för överförd elenergi i
kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.
9. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
Om någon månadseffekt överstiger anslutningseffekten ska ny
anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift betalas för utökad
anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter.

11. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en
överuttagsavgift årsvis. För tariffen N1 är överuttagsavgiften 40 kr/kVAr,
år för N2 gäller 60 kr/kVAr, år. För N2T är överuttagsavgiften 5,40
kr/kVAr, månad för uttag av reaktiv effekt över uttagsrätten. För N3 är
överuttagsavgiften 20 kr/kVAr, månad under höglastmånaderna januari,
februari, mars, november och december och 10 kr/kVAr, månad under
april - oktober. För tariff N4 är överuttagsavgiften 28 kr/kVAr, månad
under höglastmånaderna och 14 kr/kVAr, månad under övriga månader.
12. I den mån VB Elnät bedömer det möjligt kan VB Elnät medge
abonnemang för inmatning av reaktiv effekt för tariff N1 och N2. VB
Elnät medger under perioden en ökad inmatning av reaktiv effekt, utöver
den fria inmatningsrätten, mot en årlig avgift för det effektbelopp varmed
tillåten inmatning av reaktiv effekt ökas. Avgiften är 20 kr/kVAr, år för N1
och 30 kr/kVAr, år för N2. Ökad inmatning av reaktiv effekt tecknas
kalenderårsvis och ska anmälas senast 1 december året innan. Avgift
erläggs månadsvis med kostnaden fördelad på antal dagar i aktuell
månad.
13. Vid inmatning av reaktiv effekt över den fria inmatningsrätten
faktureras en överinmatningsavgift (kr/kVAr, år). För tariffen N1 gäller
överinmatningssavgiften 40 kr/kVAr, år och för tariffen N2 gäller
överinmatningsavgiften 60kr/kVAr, år, för inmatning av reaktiv effekt över
inmatningsrätten.
14. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess
slutavläsning gjorts. Ägarbyte ska anmälas skriftligt 14 dagar i förväg för
att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig
fakturering. Gör er anmälan på vbenergi.se eller kontakta vår
kundservice.
15. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) för
högspänning och NÄT 2012 N (rev) för lågspänning som finns på
vbenergi.se.
16. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av
Energimarknadsinspektionen.
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