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Nättariff för inmatning upp till 1500kW, gäller från 2019-07-01 

 

Nättariff för inmatning (exkl moms)* 

Spänningsnivå (kV) 

IN10S 

10kV 

IN04S 

0,4kV 

IN04M 

0,4kV 

Fast avgift, kommersiell producent ** (kr/år) 600 kr 600 kr 600 kr 

Fast avgift, egenproducent ** (kr/år) 600 kr 600 kr - 

Nätersättning Högpristid *** (öre/kWh)  2 öre 5 öre 5 öre 

Nätersättning Lågpristid *** (öre/kWh)  2 öre 3,5 öre 3,5 öre 

 
* För samtliga typer av inmatningsabonnemang krävs ett uttagsabonnemang enligt ordinarie taxa.  
För säkringsabonnemang ≤ 125A tecknas uttagsabonnemangets mätarsäkring för förekommande ström oavsett 
effektriktning. Effekt och Högspänningsabonnemang tecknas enligt ordinarie prislista för uttagsabonnemang. 
Moms på nätersättning utbetalas endast till kund som är momsregistrerad. 
 
** Egenproducent definieras av att kunden under ett kalenderår konsumerar mer energi än han matar in till elnätet i 
samma servissäkring. Produceras däremot mer energi än konsumtionen räknas man till kommersiell producent. 
Om anläggningen går från egenproducent till kommersiell producent under året efterdebiteras fast avgift för helåret i 
samband med årsavstämningen. 
 
*** Nätersättning betalas ut som kompensation för de minskade kostnader för överföring av el i vårt nät som vi får 
tack vare din elproduktion. Högpristid avser måndag - fredag klockan 07-22 under månaderna nov-dec-jan-feb-mars. 
Produktion ansluten till 10kV minskar våra kostnader motsvarande den rörliga delen i regionnätstariffen, medan 
produktion ansluten till lågspänningsnätet även minskar våra kostnader för förlustenergi.  

 

  

Nätavgift IN10S gäller för inmatning vid högspänning ≤1500 kW 

 

Nätavgift IN04S gäller för inmatning vid lågspänning ≤1500 kW 

 

Nätavgift IN04M (Mikroproduktion enligt ellagens definition) 

Gäller vid en huvudsäkring max 63A och en produktionsanläggning på max 43,5kW 

 

Vid anslutning av produktionsanläggning över 1500kW där uttagsabonnemang saknas 

upprättas ett avtal mellan parterna, innehållande allmänna villkor för inmatningen med 

prislista och teknisk specifikation. 

 

Övrigt 

 

Elcertifikat: I den fasta avgiften ingår eventuell rapportering av elcertifikatsserie under 

förutsättning att kunden valt att rapportera utbyte i gränspunkten med elnätet (ordinarie 

elmätare) 

 

Avbrottsersättning: Inmatningsabonnemang saknar rätt till avbrottsersättning. 

 

Övriga avgifter: Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare, till-, från- och 

återinkoppling och bristande betalning. 


