Elnätstariff
from 2021-01-01

SÄKRINGSTARIFF 16A LGH – 63A
Tariff
Nätavgift lägenhet

kr/år ex moms

kr/år ink moms

16A Lgh

1 332

1 665

Nätavgift 16 A

16A

2 817

3 521

Nätavgift 20 A

20A

4 772

5 965

Nätavgift 25 A

25A

5 748

7 185

Nätavgift 35 A

35A

8 395

10 494

Nätavgift 50 A

50A

12 485

15 606

Nätavgift 63 A

63A

17 348

21 685

Överföringsavgift öre/kwh
12,90
I fast avgift ingår nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Energiskatt tillkommer.

16,13
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Tillämpningsbestämmelser säkringstariff:
1. Säkringstariff avser trefasanslutningar till lågspänning 400/230 Volt. Vid
enfasanslutning upp till och med 25A gäller samma avgift som vid 16A
2. Kunden väljer själv nättariff.
3. Säsongmässig eller periodiskt återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är
inte tillåtet.
4. Fakturering sker normalt sex eller tolv gånger per år. Säkringsavgiften (kr/år) bestäms
av huvudsäkringens storlek i ampere (A) och avgiften proportioneras till
fakturaperiodens längd. Överföringsavgiften (öre/kWh) faktureras för överförd elenergi
(kWh) under perioden.
5. I angivna säkringstariffer ingår Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift och
Elberedskapsavgift. Men Energiskatt tillkommer.
6. Benämningen ”Nätavgift lägenhet” i tabellen avser en särskild säkringstariff för
bostadslägenheter med huvudsäkring 16A, alternativt enfasanslutning upp till 25A i ett
flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter med en normal elförbrukning på högst
8000kWh/år/lägenhet som är anslutna till en gemensam serviskabel till byggnaden.
Fastighetsägaren skall även ha tecknat ett normalt abonnemang för fastighetens
allmänna behov.
7. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överförning till dess att en
slutavläsning gjorts. Flyttning/ägarbyte skall anmälas till Götene Elförening 10 dagar i
förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig
fakturering.
8. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny eller ändrad anslutning.
9. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkor som finns på Götene Elförenings hemsida.
10.Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
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TILLFÄLLIG TARIFF, SÄKRINGSTARIFF
Avsedd för tillfälliga anläggningar, byggplatser etc.

Nätavgift Byggskåp 25 A
Nätavgift Byggskåp 35 A
Nätavgift Byggskåp 50 A
Nätavgift Byggskåp 63 A

Tariff
25BYGG
35BYGG
50BYGG
63BYGG

kr/år
(exkl moms)
8 622
12 593
18 728
26 022

kr/år
(inkl moms)
10 778
15 741
23 409
32 528

I fast avgift ingår nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Överföringsavgiften är 12,9 öre/kWh exkl. moms,
16,13 öre/kWh inkl. moms

Tillämpningsbestämmelser tillfällig tariff:
1. Normalt gäller tillfällig anslutning vid planerat arbete dvs. att beställning av tjänsten
är gjord 10 dagar innan leverans.
2. Tillfällig anslutning skall vara begränsad i tiden
3. Tillfällig anslutning skall färdiganmälas till Götene Elförening av behörig installatör.
4. Kunden ska själv ombesörja byggskåp inklusive mätplats.
5. Götene Elförening anvisar plats för anslutning som är intill transformatorstation,
kabelskåp eller ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggskåpet till sin
uttagspunkt.
6. Skåpet skall vara försett med jordfelsbrytare. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och
dimensionerad för det strömuttag som önskas, dock minst 10mm2Cu.
7. Fakturering sker normalt 12 gånger per år. Avgiften bestäms av tillfälliga tariffens
huvudsäkrings storlek i ampere (A) och avgiften proportioneras till fakturaperiodens
längd. Överföringsavgiften (öre/kWh) faktureras för överförd elenergi (kWh) under
perioden.
8. Vid anslutningar över 63A gäller effekttariff.
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EFFEKTTARIFFER
Avgifter exkl moms
Fast avgift, kr/år
Effektavgift, kr/kW år
Effektavgift, kr/kW mån
Överföringsavgift, öre/kWh
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,
kr/kVAr år
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,
kr/kVAr mån

Lågspänning
0,4kV
EFF04
9 000
57
12,90

Högspänning
10kV
ND10
21 000
388
7,60
388

57

I fast avgift ingår nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Energiskatt och moms tillkommer.
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Tillämpningsbestämmelser Eff04, ND10:
1. Elnätpriser markerade Högspänning avser anslutning till 10kv och Lågspänning avser
anslutning till 400/230 volt.
2. För tariff ”EFF04” gäller att minsta tillåtna effektuttag 40kW/månad. Under 40kW är
det mer kostnadsfördelaktigt att bygga om till säkringstariff.
3. Säsongmässig eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. I
undantagsfall kan nätägaren godkänna ändring av den abonnerade effekten under
pågående år, då tas en administrativ avgift ut om 5000kr (exkl. moms)
4. Fakturering sker normalt varje kalendermånad.
5. I tariffen ingår Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift och Elberedskapsavgift. Men
Energiskatt och moms tillkommer.
6. För tariff ”EFF04” gäller att effektavgift (kr/kW/månad) betalas varje månad för den
högsta uttagna medeleffekten i kilowatt (kW) per timme under månaden,
månadseffekt.
7. För tariff ”ND10” gäller att abonnemangets storlek fastställs i förväg och gäller till
avtalstidens slut om inget annat överenskommes. Höjning av abonnerad effekt får
ske efter tillstånd av nätägaren upp till den nivå som engångsavgiften är erlagd till.
Effektavgiften kr/kW/år proportioneras till fakturaperiodens längd.
8. För tariff ”ND10” gäller att om uttag utöver abonnerad effekt sker, faktureras
förhöjd effektavgift för den del som överstiger abonnerad effekt. Denna avgift är 200
% av normal effektavgift (kr/kW/år). Avgiften faktureras vid årets slutavräkning.
9. Överförningsavgiften (öre/kWh) faktureras för överförd elenergi (kWh) under
månaden.
10. Tariff ”EFF04” tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt varje månad som i kVar
räknat uppgår till en procentuell andel av månadseffekten i kW samma månad.
Andelen är 50%. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en
överuttagsavgift för det högsta reaktiva entimmeseffekten i kVar under månaden
gällande varje månad.
11. För tariff ”ND10” tillåter en fri uttagsrätt av reaktiv effekt varje månad som i kVar
räknat uppgår till en procentuell andel av månadseffekten i kW samma månad.
Andelen är 50%. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en
överuttagsavgift för det högsta reaktiva entimmeseffekten i kVar under året.
Avgiften faktureras vid årets slutavräkning.
12. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess att en
slutavläsning gjorts. Flyttning/ägarbyte skall anmälas till Götene Elförening 10 dagar i
förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att undvika felaktig
fakturering.
13. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny eller ändrad anslutning.
14. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkor som finns på Götene Elförenings hemsida.
15. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
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INMATNINGSTARIFFER
Produktionsanläggningar med mätning på högspänningssidan
Storskalig
produktion
Priser exkl moms
Ersättning
Energiersättning höglasttid (öre/kWh)
1,5
Energiersättning övrig tid (öre/kWh)
1,1
Avgift
Fast avgift (kr/år)
9 000
Effektavgift (kr/kW, månad)
4,9
Överföringsavgift (öre/kWh)
0,5
Produktionsanläggningar med mätning på lågspänningssidan
Ansluten till
koncessionspliktigt nät
Priser exkl moms
Ersättning
Energiersättning höglasttid (öre/kWh)
Energiersättning övrig tid (öre/kWh)
Avgift
Fast avgift (kr/år)

Småskalig
produktion
1,5
1,1
9 000
-

Ansl. till icke
koncessionspliktigt nät

1,5
1,1

1,5
1,1

9 000

4 500

Mikroproduktion
2,4
2,4
-

Tillämpningsbestämmelser inmatningstariffer:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Höglasttid avser vardagar kl. 06-22 under januari, februari, mars, november, december.
Undantag för nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk,
julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.
Storskalig produktion avser anläggningar med installerad effekt över 1500 kW.
Småskalig produktion avser anläggningar med installerad effekt upp till och med 1500
kW.
Om en anläggning med nättariff för småskalig elproduktion producerar mer än 1500 kW
aktiv medeleffekt under en timma kontaktar Götene Elförening kunden för att rådgöra
om lämplig åtgärd. Kunden kan då vidta åtgärder för att sänka effekten eller välja att
anläggningen övergår till storskalig produktion (då krävs ett nytt nättjänstavtal). Sker ej
rättelse av kunden fakturerar Götene Elförening en överskridandeavgift på 30 000kr, vid
varje påföljande månadsfakturering då den högsta inmatade aktiva medeleffekten,
under en timma under månaden, överskrider 1500 kW.
Energiersättning (öre/kWh) betalas till kunden för under varje månad inmatad elenergi
under höglasttid resp. övrig tid.
Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje månad av kunden (storskalig produktion) för
den högsta inmatade aktiva medeleffekten under en timma under månaden.
Inmatad och uttagen effekt mäts som medeleffekt per timme, kW för aktiv effekt och
kVAr för reaktiv effekt.
Forts nästa sida ->

Sidan 6

Elnätstariff
from 2021-01-01

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Överföringsavgift (öre/kWh) betalas av kunden (storskalig produktion) för under varje
månad inmatad elenergi.
Matning via icke koncessionspliktigt nät avser att utmatning till nätet sker endast då
elenergin inte förbrukas i kundens egna nät.
Inmatning av reaktiv effekt, till koncessionspliktigt nät, är inte tillåten.
För uttagen energi gäller normal säkringstariff, 16A. Gäller ej abonnemang ansluten till
icke koncessionspliktigt nät, där anläggningens huvudabonnemang styr tariffen.
Fakturering sker månadsvis i efterskott.
För mikroproduktionsabonnemang gäller att ett uttagsabonnemang samt ett
mikroproduktionsabonnemang finns i inmatnings-/uttagspunkten. Mikroproduktion ska
ske från förnyelsebara energikällor, tex sol, vind eller vatten. Produktionsanläggningen
ska anslutas till lågspänning 400/230V med högst 63A huvudsäkring och max 43,5kW
ansluten effekt. Exporterad energimängd skall inte överstiga inköpt energimängd på
årsbasis.
Nättariffen inkluderar av staten pålagd elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och
elberedskapsavgift. På samtliga avgifter tillkommer moms med 25% och eventuella
skatter.
I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 H (rev) för högspänning resp. NÄT
2012 N (rev) för lågspänning.
Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
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