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Tillämpningsvillkor för inmatnings
tariffer över 1500 kW 1224 kV — gäller 
från och med 1 jan 2020

Med Nätägaren avses i dessa villkor 
Härnösand Elnät AB

Mätning
Inmatad och uttagen el mäts separat. Båda 
mätningarna sker timvis samt timavräknas. 
Inmatad och uttagen effekt erhålls som me-
deleffekt per timme, kWh/h för aktiv effekt 
res pektive kVArh/h för reaktiv effekt.

Fast avgift
Avgift för inmatning debiteras månadsvis med 
en tolftedel av den fasta årsavgiften

Årseffekt
Aktuell överföringskapacitet anges i form av 
en årseffekt som grundas på uppmätt maxi-
mal aktiv effekt. Årseffekten för inmatning res-
pektive uttag fastställs som det högsta värdet 
på uppmätt inmatad aktiv effekt under den 
senaste 12-månadersperioden.

Överföringsavgift
Överföringsavgift betalas av kunden för under 
varje månad inmatad elenergi i kWh.

Reaktiv effekt
Fritt uttag av reaktiv effekt (i kVAr räknat) 
gäller upp till 25 % av aktiv inmatad effekt 
(i kW räknat). Inmatning av reaktiv effekt 
medges inte. Överuttag debiteras med 80 kr/
kVAr.

I vissa fall kan separat överenskommelse 
göras med Nätägaren avseende inmatning 
och uttag av reaktiv effekt.

Nätnytta
Eventuell nätnytta i form av förlust och effekt-
ersättning betalas till kunden för under varje
månad inmatad elenergi i kWh.

Anslutningsavgift
Anslutningsavgift blir aktuell vid ny eller 
utökad anslutning. Om årseffekten övers-
tiger den avtalade anslutningseffekten ska 
ny anslutningseffekt bestämmas och even-

tuell anslutningsavgift betalas av kunden för 
utökad anslutning.

Fakturering
Elnätsavgifterna för inmatning faktureras nor-
malt månadsvis samtidigt med elnätsavgifter-
na för uttagsabonnemanget.

Balansansvar
Det åligger kunden att anmäla till Nätägaren 
vilket elhandelsbolag som är köpare av inmat-
ad el respektive vem som är balansansvarig 
för denna inmatning. Om sådan anmälan sak-
nas har Nätägaren rätt att utnyttja inmatad el 
för egen räkning (det vill säga täcka sina nät-
förluster) utan att betala ersättning till kunden.

Abonnemangsnivåändring
Kund som varaktigt justerar elproduktionsan-
läggning att producera maximalt 1 500 kW 
kan efter skriftlig begäran till Nätägaren min-
ska till abonnemang för max 1 500 kW varvid 
inmatningstariff för max 1 500 W gäller.

Kunden kan efter justering enligt ovan än-
dra tillbaka till abonnemang över 1 500 kW 
genom en skriftlig begäran om detta varvid 
inmatningstariff över 1 500 W gäller. Därefter 
har kunden ingen ytterligare möjlighet att åter 
minska abonnemangsnivån till max 1 500 kW. 
Nätägaren förbehåller sig rätten att vid över-
trädelse av gränsen 1 500 kW ändra till pro-
duktion över 1 500 kW.

Uttagsabonnemang
Nätägaren utgår från att det tidvis sker uttag 
av el vid anslutningspunkten för en produk-
tionsanläggning. Abonnemang för inmatning 
kompletteras därför alltid med ett abonne-
mang för uttag, om inget annat har angivits i 
nätavtalet mellan kunden och Nätägaren. 

För uttaget tillämpas effektabonnemang en-
ligt gällande tariffer.

Övrigt
Nätägaren har rätt att ta ut särskild avgift, vid 
överskridande av abonnerad effekt till region-
nätet som motsvarar nätägarens merkostnad-
er för effektavgifter som är direkt hänförbara
mot enskild kund.
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Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och 
elberedskapsavgift tillkommer och debiteras
som en årlig engångsavgift för varje abonne-
mang. Dessa avgifter ska vi som elnätägare 
betala in till Elsäkerhetsverket.

Rätt till avbrottsersättning föreligger inte av-
seende inmatningsabonnemang.

Samtliga avgifter ovan är angivna exklusive 
moms.

Förutom eventuella särskilt upprättade avtal 
tillämpas vid varje tidpunkt gällande “Allmän-
na avtalsvillkor för anslutning av elektriska 
anläggningar (högspänningsanläggningar) till 
elnät och överföring av el till sådana anlägg-
ningar”. Dessa kan laddas ner från www.hem-
ab.se eller beställas från Kundservice.


