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Prislista elanslutning

Pris för elanslutning 16 - 25 A
I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen
mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar
med bibehållen god elkvalitet.
Avgifterna för respektive avståndsintervall inom 200–1800 meter delas beroende på antalet
kända tillkommande anslutningar i området. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi
därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar
på platsen samt antal anslutningar. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.
Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)*

Grundpris inklusive moms

Pris/meter

0-200 meter

36 250 kr

-

200-600 meter

36 250 kr

310 kr

600-1200 meter

160 250 kr

677,50 kr

1200-1800 meter

566 750 kr

411 kr

* Pris för anslutningar 16-25 ampere (A) avgörs utifrån en zonmodell, där fågelvägsavståndet till
närmaste anslutningspunk avgör. För mer information om schablonpris/zonmodellen läs mer på
Energimarknadsinspektionens hemsida (se länk under Relaterade länkar).

Pris för elanslutning 35 A och större.
Pris offereras för elanslutningen i varje enskilt fall.
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Priser tillfällig elanslutning 2020

Pris gäller för in- och urkoppling och normal avgift gäller vid planerat arbete, det
vill säga om beställning av tjänsten skickas in senast fem arbetsdagar före åtgärd.
Observera att in- och urkopplingsavgift tillkommer, liksom nätavgifter och energikostnader.
Hyrskåp - per påbörjat dygn

Exklusive moms

Inklusive moms

36 kronor

45 kronor

25 A - bestyckad med 5 poligt uttag - 32A
Tillfällig elanslutning 16-63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

3 000 kronor

3 750 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

4 000 kronor

5 000 kronor

Tillfällig elanslutning > 63 A

Exklusive moms

Inklusive moms

In- och urkoppling, planerat

4 000 kronor

5 000 kronor

In- och urkoppling, oplanerat

5 000 kronor

6 250 kronor

Om inkoppling inte kan ske på angivet datum tillämpar vi återbesöksavgift: 800 kronor inkl
moms (640 kronor exkl moms). Abonnemangsavgift för vald säkring tillkommer, den debiteras
enligt gällande pris per påbörjat dygn.
* Inkoppling för anmälan/beställning senare än 2 dagar före önskad åtgärd kan inte garanteras.
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Hyrskåp

Priserna gäller per påbörjat dygn. Observera att in- och urkopplingsavgift tillkommer, liksom
nätavgifter och energikostnader, dessa debiteras enligt gällande tariff för 25 A, per påbörjat dygn.

25 A - bestyckad med 5 poligt uttag - 32A

Exklusive moms

Inklusive moms

32 kronor

40 kronor
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Elnätsavgifter 2020

Elnätsavgiften betalar du till ditt elnätföretag. Avgiften täcker kostnader för bland
annat drift och underhåll av elledningarna.

Några exempel på elnätskostnader för vanliga kundtyper:

16 A LGH / 2 000 kWh
Fast elnätskostnad
16 A LGH / 2 000 kWh
Rörlig elnätsskostnad
Myndighetsavgifter
Energiskatt

Kronor/år
1 041
Kronor/år
172
53,75
706

Moms

493,19

Summa

2 465,94
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16 A / 5 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

2 590

Rörlig elnätskostnad

430

Myndighetsavgifter

53,75

Energiskatt

1 765

Moms

1 209,69

Summa

6 048,44

20 A / 20 000 kWh

Kronor/år

Fast elnätskostnad

4 040

Rörlig elnätskostnad

1 720

Myndighetsavgifter

53,75

Energiskatt

7 060

Moms

3 218,44

Summa

16 092, 19

Mer information om jämförelsepriser hittar du hos Energimarknadsinspektionen.
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Säkring 16-200 Ampere
Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A lgh*

1 041

1 301

16A brf**

2 560

3 200

16A

2 590

3 238

20A

4 040

5 050

25A

5 340

6 675

35A

8 005

10 006

50A

11 308

14 135

63A

14 209

17 761

80A

17 812

22 265

100A

22 014

27 518

125A

27 116

33 895

160A

34 619

43 274

200A

42 625

53 281

Rörlig elnätsavgift tillkommer på förbrukad kWh:
8,6 öre/kWh exklusive moms, 10,75 öre/kWh inklusive moms.
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* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om
särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med
minst två bostadslägenheter.
** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av
HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Myndighetsavgifter som tillkommer
Elsäkerhetsavgift 10,20 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20
kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna
exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el
Från och med 1 januari 2018 tillkommer av Staten pålagd energiskatt på el enligt nedan.
Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

35,30

43,38
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Effekt - Lågspänning (400 V)
Fast avgift

Abonnemangsavgift

22 700 kronor

389 kronor/kW, år

Elöverföringsavgift
Hög, november-mars, vardagar 06-22

4,9 öre/kWh

Låg, november-mars, övrig tid

4,3 öre/kWh

April-oktober

4,3 öre/kWh

Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Myndighetsavgifter som tillkommer
Elsäkerhetsavgift 10,20 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 39,20
kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna
exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el
Från och med 1 januari 2018 tillkommer av Staten pålagd energiskatt på el enligt nedan.
Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

35,30

43,38
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Mellanspänning (12-24 kV)
Fast avgift

Abonnemangsavgift

35 900 kronor/år

125 kronor/kW,år

Effektavgift

198 kronor/kW,år

Elöverföringsavgift

Hög, nov-mars, vardagar 06-22

4,35 öre/kWh

Låg, nov-mars övrig tid

3,85 öre/kWh

april-okt

3,85 öre/kWh

Samtliga priser ovan är angivna exklusive moms.

Myndighetsavgifter som tillkommer
Elsäkerhetsavgift 810 kronor, nätövervakningsavgift 870 kronor och elberedskapsavgift 2 129
kronor tillkommer och debiteras som en årlig engångsavgift. Samtliga avgifter ovan är angivna
exklusive moms. Dessa avgifter ska vi som elnätägare betala in till Elsäkerhetsverket.

Energiskatt på el
Från och med 1 januari 2018 tillkommer av Staten pålagd energiskatt på el enligt nedan.
Energiskatt på el

Exkl moms

Inkl moms

öre/kWh

35,30

43,38
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Mikroproduktion - prislista och villkor

Elproduktion max 43,5 kW, 63A - 0,4 kV.
Typ av produktion

Mätavgift

Nätnytta

Mikro - 0,4 kV

0 kr/år

1,4 öre/kWh

Över årsförbrukning

1 400 kr

1,4 öre/kWh

Samtliga priser exkl. moms

Villkor för abonnemang
Du producerar el för eget behov och har ett elnätsavtal för ditt eluttag. Inmatning av överskottsel
till elnätet sker via samma elmätare/anslutning som ditt uttag för elanvändning.
Du tar totalt över ett kalenderår emot mer el från elnätet än du matar in. Om inte, tillkommer en
mätavgift som efterdebiteras enligt gällande inmatningstariff mikro 0,4 kV, avstämning
genomförs per årsbasis.

Mätning
Du behöver ha en elmätare som mäter både den el du matar in till och den el du tar emot från
elnätet. Härnösand Elnät byter vid behov kostnadsfritt ut den elmätare du har idag.
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Småskalig produktion - villkor och pris

Elproduktion max 1 500 kW - 0,4 kV och 12-24 kV.
Typ av produktion

Mätavgift*

Nätnytta

Småskalig - 0,4 kV

2 460 kr/år

1,4 öre/kWh

Småskalig - 12-24 kV

12 000 kr/år

**

Samtliga priser exkl. moms
*Mätavgift betalas endast om anläggningen är huvudsakligen producent på årsbasis.

Villkor för abonnemang
Ni producerar el och har ett elnätsavtal för ert eluttag.
Inmatning av el till elnätet sker via samma elmätare/anslutning som ert uttag för elanvändning.

Mätning
Ni behöver ha en elmätare som mäter både den el ni matar in till och den el ni tar emot från
elnätet.

Nätnytta
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Storskalig produktion - prislista och villkor

Elproduktion större än 1 500 kW - 12-24 kV.
Typ av produktion

Fast avgift

Effektavgift

Överföringsavgift

Nätnytta

Storskalig

30 000 kr/år

107 kr/kWh/år

1,3 öre/kWh

*

Samtliga priser exkl. moms

Villkor för abonnemang
Du producerar el och har ett elnätsavtal för ditt eluttag. Inmatning av el till elnätet sker via
samma elmätare/anslutning som ditt uttag för elanvändning.

Mätning
Du behöver ha en elmätare som mäter både den el du matar in till och den el du tar emot från
elnätet.

Nätnytta
Nätnytta är Härnösand Elnäts minskade kostnad för nätförlust, då vi kan leverera din inmatade
överskottsel direkt till kunder i din närhet. Vi ersätter dig för den nätnytta du skapar. Ersättningen
för nätnytta revideras årsvis då förutsättningar kan variera.
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