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ELANSLUTNINGSAVGIFTER från och med 1.1.2019 (moms 0 %).
Zonindelning
Avgifterna bestäms enligt anslutningens läge och storlek enligt följande zonindelning:
Zon 1
Detaljplanerat område (ej general-, delgeneral- eller stranddetaljplan)
Zon 2 A
Ej detaljplanerat område; högst 400 m från befintlig transformatorstation. Max 3x63 A*
Zon 2 B
Ej detaljplanerat område; 400 - 600 m från befintlig transformatorstation. Max 3x25 A*
Zon 3
Övrigt område; på område med outbyggt elnät tillämpas områdespris, som ej understiger nivån för Zon 2 B
Anslutningsavgifterna för anslutning utanför zonindelning enligt avtal.
Avgifter
Anslutningsavgiften är fri från mervärdesskatt och återbetalningsbar enligt anslutningsvillkoren.
Anslutning
Anslutningsavgift (€, moms 0 %)
Storlek (A)
Zon 1
Zon 2 A
Zon 2 B
Zon 3
3 x 25 A
1.650 €
2.530 €
3.540 €
områdespris
3 x 35 A
2.310 €
3.540 €
direkta kostnader*
3 x 63 A
4.160 €
6.380 €
direkta kostnader*
Över 63 A
68 €/A
direkta kostnader* direkta kostnader*
Över 250 A
direkta kostnader* direkta kostnader* direkta kostnader*
*Direkta kostnader vilka ej understiger €/A-avgiften eller den föregående zonens pris för motsvarande säkringsstorlek.
I avgifterna ingår ej:
Mätutrustning (kostnader enligt separat prislista)
Anslutningsledning, vilken definieras som en sådan ledning som utnyttjas av enbart en kund och går från fastighetens huvudsäkring
fram till en av elbolaget anvisad anslutningspunkt till elnätet.
Områdesprissättning
För anslutning i zon 3 tillämpas områdesprissättning. Kostnaden för elektrifieringen delas mellan de potentiella abonnenterna. Utöver
denna kostnad erlägger abonnenten en ersättning för nyttjanderätt till ovanstående nät enligt följande:
Anslutning
Storlek (A)
3 x 25 A
3 x 35 A

Anslutningsavgift (€, moms 0 %)
Zon 3
1.650 € + del i områdets byggkostnad
2.310 € + del i områdets byggkostnad

Anslutningsavgiften är fri från mervärdesskatt och återbetalningsbar enligt anslutningsvillkoren. Återbetalning av anslutningsavgiften
kan ske först då förbrukningen upphör varaktigt.
I avgifterna ingår ej:
Mätutrustning (kostnader enligt separat prislista)
Anslutningsledning,
Övergång från områdespris till vanligt zonpris sker stegvis efter högst 15 år under förutsättning att de av elbolaget
förhandsfinansierade andelen av områdets nätbyggnadskostnader är täckta. För att täcka finansieringskostnaderna justeras
områdespriset enligt byggkostnadsindex.
Tillfällig- och 20 kV anslutning
För tillfällig anslutning och anslutning till 20 kV-nätet enligt särskild offert.
Anslutningsavgiften för tillfälliga anslutningar är inte återbetalningsbar.
Övrigt
- För årstariffanslutning (under 10 A och för ändring från 1x25 A till 3x25 A) är anslutningsavgiften 600 €.
- För ändring till större huvudsäkring/anslutningsvärde debiteras som anslutningsavgift skillnaden mellan avgiften i respektive zon
samt eventuella förstärkning av anslutningsledningen.
- Om det mellan befintligt elnät och fastigheten finns särskilda hinder för normal byggnation av elnät bestäms nätbyggnadsavgiften
enligt verkliga byggkostnader.
- Återbetalning av anslutningsavgift kräver att förbrukningen upphör varaktigt.
Vi tillämpar allmänna Elanslutningsvillkor ELV10.
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Övriga avgifter.
Mätare 25 – 63 A 1-fas

125,00 + mervärdesskatt
3-fas
185,00 +
”
2-tariff
210,00 +
”
koppl.ur
220,00 +
”
övriga mätare enl. offert

Mätarkontroll
Inkoppling av anslutning
Inkoppling av mätare
Urkoppling (inkoppling tillkommer)

88,71 + mervärdesskatt
65,50 +
”
60,00 +
”
60,00 +
”
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