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Prislista småskalig elproduktion <=1 500 kW, Lokalnät
Gäller från 2018–01–01
En produktionsanläggning förutsätts alltid ha både ett inmatnings- och ett uttagsabonnemang i samma
anslutningspunkt.

In m at
n in gsabon n em an g
Ersättningar för inmatning

Högspänning

Nätägarens anslutning mot regionnät

L2

T1+T

Mätavgift (se punkt 4 nästa sida)

8 800 kr/år

8 800 kr/år

Energiersättning höglasttid

2,0 öre/kWh

1,3 öre/kWh

jan–mars nov dec mån-fre, kl 06-22

Energiersättning övrig tid

2,0 öre/kWh

1,3 öre/kWh

övrig tid

Moms ej inräknat i avgifterna.

Stationsområden med L2:

Estuna, Lohärad, Ledinge

Stationsområden med T1+T:

Norrtälje, Rimbo

Ut
t
agsabon n em an g
Lågspänning effekt

Gäller för kunder med strömtransformatormätning

Fast avgift:

8 800 kr/år

Abonnemangsavgift:

352 kr/kW
Medelvärdet av max. 1-timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.

Effektavgift:

52 kr/kW/månad

jan–mars nov dec

mån–fre, kl. 06–22

Beräknas på max. 1-timmeseffekt för resp. månad.
Överföring:

11,6 öre/kWh

Jan–mars nov dec

7 öre/kWh

övrig tid

mån–fre, kl. 06–22

Moms ej inräknat i avgifterna.
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Högspänning effekt
Fast avgift:

16 280 kr/år

Abonnemangsavgift:

316 kr/kW
Medelvärdet av max. 1-timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.

Effektavgift:

52 kr/kW/månad

jan–mars nov dec

mån–fre, kl. 06–22

Beräknas på max. 1-timmeseffekt för resp. månad.
Överföring:

10,5 öre/kWh

jan–mars nov dec

6,6 öre/kWh

övrig tid

mån–fre, kl. 06–22

Moms ej inräknat i avgifterna.
Gällande energiskatt tillkommer på ovan priser. Läs mer på skatteverket.se.
Gällande särskilda statliga avgifter tillkommer på ovan priser. Läs mer på elsakerhetsverket.se.
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Tillämpningsbestämmelser i sammandrag för
inmatningsabonnemang, Lokalnät
1

Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till lokalnät 6–20 kilovolt (kV).

2

Kund med anslutning till högspänning kan för uttag välja valfri effekttariff för högspänning eller
lågspänning.

3

Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.

4

Mätavgift för inmatning är villkorad. Om kunden i samma anslutningspunkt betalar fast avgift för
uttagstariff för sitt uttag så ingår mätavgiften i den.

5

Energiersättning betalas till kunden för under varje månad inmatad elenergi i kilowattimmar (kWh)
under höglasttid respektive övrig tid.

6

Årseffektavgift för inmatning (kr/kW,år) baseras på medelvärdet av max 1-timmeseffekt från de två
högsta månaderna under året och betalas av kunden varje månad med preliminär andel. Slutlig
avstämning görs på faktura avseende december månad.

7

Ev. överföringsavgift för inmatning betalas av kunden för under varje månad inmatad elenergi i
kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.

8

Fast avgift för uttag (kr/månad) betalas av kunden för varje månad.

9

Abonnemangsavgift för uttag (kr/kW,år) baseras på medelvärdet av max 1-timmeseffekt från de två
högsta månaderna under året och betalas av kunden varje månad med preliminär andel. Slutlig
avstämning görs på faktura avseende december månad.

10 Effektavgift höglasttid, 5 mån för uttag (kr/kW,månad) betalas av kunden 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.
11 Överföringsavgift för uttag (öre/kWh) betalas av kunden för under varje månad uttagen elenergi i
kilowattimmar (kWh) under höglasttid respektive övrig tid.
12 Ovan angivna elnätspriser tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt som är högst 30 % av utnyttjad aktiv
effekt. Den fria uttagsrätten av reaktiv effekt gäller vid både uttag och inmatning av aktiv effekt varje
månad under året och anges i enheten kVAr. Vid uttag av reaktiv effekt utöver den fria uttagsrätten
faktureras en överuttagsavgift. För anslutning till högspänning är överuttagsavgiften 20 kr/kVAr per
månad under januari, februari, mars, november och december och 10 kr/kVAr per månad under april–
oktober.
13 Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning ändå sker är kunden skyldig att, förutom att
erlägga extra avgifter, vidta nödvändiga tekniska och driftmässiga åtgärder för att det inte ska
upprepas. Extra avgifter motsvarar dubbla överuttagsavgifter enligt punkt 12.
14 Om en anläggning med nättariff för småskalig elproduktion producerar mer än 1 500 kW aktiv
medeleffekt under en timme ska Norrtälje Energi kontakta kunden för att rådgöra om lämplig åtgärd.
Kunden kan då vidta åtgärder för att sänka effekten eller välja att anslutningseffekten ska överstiga 1
500 kW. I det senare fallet ska ett nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Norrtälje Energis regler och
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tariffer för elproduktion över 1 500 kW. Sker ej sådan rättelse av kunden fakturerar Norrtälje Energi en
överskridandeavgift på 50 000 kronor vid påföljande överskridande av 1 500 kW samt ska ett nytt avtal
tecknas mellan parterna enligt Norrtälje Energis regler och tariffer för elproduktion över 1 500 kW.
15 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 och undertecknat av båda
parter för överlåtelsen samt godkänns skriftligen av Norrtälje Energi.
16 I övrig gäller tecknat nätavtal samt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) för högspänning som
finns på vår hemsida www.norrtaljeenergi.se
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