Elnätstaxa 2021
SÄKRINGSTARIFF 0,4 kV:

Fast avgift

16A ND10 (lägenhet), upp till 8000 kWh/ år: 1 600 kr
20A ND10 (lägenhet), upp till 8000 kWh/ år: 3 131 kr
16A ND11: 3 719 kr
20A ND11: 5 089 kr
25A ND11: 6 952 kr
35A ND11: 9 832 kr
50A ND11: 13 766 kr

63A ND11: 17 207 kr
80A ND11: 24 887 kr
100A ND11: 30 213 kr
125A ND11: 40 538 kr
160A ND11: 52 134 kr
200A ND11: 65 111 kr

Rörlig avgift
18 öre / kWh + energiskatt 44,125 öre/ kWh
Nätövervakningsavgift (3,75kr) och elsäkerhetsavgift (11,875kr) samt elberedskapsavgift
(49kr) ingår i avgiften.
Samtliga priser ovan är inklusive moms (25%).

EFFEKTTARIFF 10kV:
Fast avgift: 18 120 kr/år
Effektavgift: 66,09 kr /kW /mån
Effektavgift reaktiv: 31 kr /kVAr /mån
Rörlig avgift: 4,9 öre /kWh
Energiskatt: 35,3 öre /kWh
Nätövervakningsavgift (600kr/år) och elsäkerhetsavgift (750kr/år) samt elberedskapsavgift
(2129kr/år) ingår i avgiften.
Samtliga priser ovan är exkl. moms

EFFEKTTARIFF 0,4kV:
Fast avgift: 10 450 kr /år
Effektavgift: 85,50 kr /kW /år
Rörlig avgift: 6,5 öre /kWh
Energiskatt: 35,3 öre /kWh
Nätövervakningsavgift (3 kr/år) och elsäkerhetsavgift (9,50 kr /år) samt elberedskapsavgift
(39,20 kr/år) ingår i avgiften.
Samtliga priser ovan är exkl. moms
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Tillämpningsbestämmelser:
Aktiv effekt(kW):
Effektavgift erläggs för den högst uttagna 1-timmeseffekten för respektive månad.

Reaktiv effekt(kVar):
Max fritt uttag är 50%. Överstiger uttaget 50% erläggs effektavgift enligt respektive
effekttariff med högsta 1-timmeseffekten för respektive månad.

ANSLUTNINGSAVGIFTER, LÅGSPÄNNING:
Huvudsäkring:

Avgift:

16 – 25 A

28 200 kr (Längd över 200m från anslutningspunkt offereras)

Anslutningar 35A och där över offereras.
16-25A: Serviskabel ingår i anslutningsavgiften.
Samtliga avgifter är exkl.moms

ANSLUTNINGSAVGIFT HÖGSPÄNNING:
Anslutningsavgift offereras
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TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER LÅGSPÄNNING:
Anslutningsavgifter:
Anslutningsavgift för varje servis bestäms normalt av servissäkringens eller mätarsäkringens
storlek.
Markarbeten:
Anslutningsavgiften förutsätter att abonnenten gräver och förlägger gult tomrör med slät
insida och dragtråd samt. Skurups Elverk anger förläggningssätt samt sträckning.
Övriga avgifter:
Vid anslutning av flerbostadshus tillkommer förutom anslutningsavgiften en engångsavgift
för varje mätare på 950kr. Vid delning av abonnemang debiteras 2500kr.
För stängning och återinkoppling av abonnemang på grund av bristande betalning utgår en
från- och tillkopplingsavgift mån-fre 07.00-16.00 på 750kr och övrig tid 1500:-.
Tillfällig anslutning:
Avgift för tillfällig anslutning 16-63A är 3600:-. (inkl. moms)
Avgift för tillfällig anslutning 80-200A är 5900:- (inkl. moms)
Anläggning över 200A offereras.
Priserna förutsätter att elnätet är frambyggt och att det finns tillräcklig kapacitet.
Säkringsändring:
Då kunden på egen begäran vill sänka sin huvudsäkring (80A-200A) eller servissäkring
(80A-200A) till 16A-63A skall kunden bygga om mätarplatsen från strömtrafomätning till
direktmätning på egen bekostnad.
Vid ändring av befintlig mätarsäkring kontaktar kunden ett elinstallationsföretag eller
Skurups Elverk.
Höjningar av huvudsäkring ska alltid göras av auktoriserad installatör som först har fått
installationsmedgivande från oss.
Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast
arbetskostnaden för installatören. Det är viktigt att din installatör skickar en färdiganmälan
till oss när ändringen är utförd, ändringen av ditt elnätsabonnemang registreras tidigast från
det datum då vi fått in färdiganmälan.
För- och färdiganmälan kan ni hitta på vår hemsida under ”E-tjänst Skurups Elverk”
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HÖGSPÄNNING:
Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av Skurups Elverk med hänsyn till de
lokala förhållande som gäller samt av abonnemangets storlek.
Anslutning till högspänningsnätet, 10.7 kV, offereras.
Alla avgifter, faktiska kostnader och ev materialkostnader är exkl.moms

