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SEVAB Nät AB elnätspriser - hsp effekt 
Priserna gäller från och med 1 januari 2017 och tillsvidare.

Effektabonnemang högspänning

exkl. moms 

Fast avgift  2 400 kr/månad 

Abonnemangsavgift  20 kr/kW/månad 

Månadsmax  18 kr/kW/månad 

Överföringsavgift  5,0  öre/kWh 

Tillämpningsbestämmelser i sammandrag 

1. Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till 10-20 kV.

2. Säsongsmässig eller periodiskt återkommande ändring av elnäts prislista är inte tillåtet.

3. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad.

4. Fast avgift (kr/månad) betalas för varje månad. I angiven fast avgift ingår myndighetsavgifter:
elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

5. Abonnemangsavgift betalas för det i förväg avtalade effektuttaget, ”abonnerad effekt”.  Om det
verkliga effektuttaget överstiger abonnerad effekt, utgår en överuttagsavgift på 60 kr/kW och månad
(exkl. moms). Avgiften beräknas på den del av effekten som överstiger den abonnerade effekten.

6. Månadsmax (kr/kW) betalas varje månad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i kilowatt
(kW) under månaden.

7. Överföringsavgift betalas för överförd elenergi i kilowattimmar (kWh).

8. Nätleveransen omfattar även leverans av fri reaktiv effekt, som i kVAr räknat får uppgå till högst
50 % av den abonnerade effekten i kW. Vid överskridande av fri reaktiv effekt utgår
en avgift på 20 kr/kVAr exkl. moms.

9. Anslutningens möjligheter till utökning begränsas bl.a. av nätets kapacitet. Om den abonnerade
effekt väsentligt och kontinuerligt överskrids ska ny anslutningseffekt bestämmas. Anslutningsavgift
kan bli aktuell vid ny eller ändrad anslutning.

10. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts. Ägarbyte
ska anmälas skriftligt 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och för att
undvika felaktig fakturering.

11. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren som finns på SEVAB:s hemsida sevab.com

12. För leveransen gäller allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H (rev).

13. Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.




