
 

 

G:\...\ NT_52kV_KONSUMTION.docx   -   UTGÅVA 2019-01-01 

NÄTTARIFF - 52 kV KONSUMTION 
Gällande fr.o.m. 2019-01-01 

 

 Effektavgift, aktiv 390  kr / kW 

 Överuttagsavgift, aktiv effekt 780  kr / kW 

 Reaktiv uttagsavgift 25  kr / kVAr 

 Reaktiv överuttagsavgift 100  kr / kVAr 

 Reaktiv inmatningsavgift 33  kr / kVAr 

 Reaktiv överinmatningsavgift 132  kr / kVAr 

 

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER 
 

 

Allmänt. 

Denna tariff gäller för uttag av energi vid anläggning som är 

ansluten till BTEAs 52 kV-nät.  

Max effektgräns för anslutningen utgörs av abonnerad effekt 

enligt gällande nätavtal. 

 
Anslutningsavgift. 

Vid nyanslutning och utökning gäller särskilda villkor där 

engångsavgift offereras i varje särskilt fall.  

För övertagande av anslutning gäller särskilda övergångsregler. 

 

Fast avgift. 

Fast avgift för mätning, rapportering och fakturering debiteras 

enligt anläggningens gällande produktionsabonnemang. 

 
Rörlig avgift.  

Den rörliga avgiften avskaffades fr.o.m. 2019-01-01. 

 
Uttagsavgift aktiv effekt. 

Uttagsavgift debiteras enligt den högsta under senaste 12-

månadersperioden uttagna effekten månadsvis (utifrån antal 
dagar) i efterskott. 

För överuttag, aktiv effekt, debiteras särskild överuttagsavgift 
månadsvis (utifrån antal dagar) fördelad över tolv månader efter 

att uttag ägt rum. Med överuttag avses uttag överskridande 

gällande effektgräns. 
 

Reaktiv effekt. 

Tariffen omfattar uttag av reaktiv effekt som får uppgå till högst 
40% av aktivt effektuttag. Den får dock inte överstiga 40% av 

effektgränsen för anslutningen.  

Underlag för denna beräkning ska utgöras av det under senaste 
12-månadersperioden högsta förekommande värdet på uttagen 

reaktiv 1-timmeseffekt i kVAr dividerat med det under samma 

period högsta förekommande värdet för aktiv 1-timmeseffekt i 
kW eller i vissa fall effektgränsen för anslutningen. 

För överuttag av reaktiv effekt debiteras särskild överuttags-

avgift månadsvis (utifrån antal dagar) fördelad över tolv 

månader efter att uttag ägt rum.  

Tariffen omfattar normalt ingen inmatning av reaktiv effekt. 

Eventuell inmatning kommer under perioden maj – sep att 

debiteras. Vi erbjuder kunden att begränsa en eventuell kostnad 
genom möjligheten att teckna ett särskilt abonnemang. 

Abonnerat värde utgör underlag för debitering. Reaktiv 

inmatningsavgift faktureras månadsvis (utifrån antal dagar) samt 
fördelat över tolv månader. 

Högsta förekommande timvärde för reaktiv inmatning under 

perioden maj – sep utgör underlag för debitering av reaktiv 

överinmatningsavgift. 

Utan abonnemang debiteras överinmatningsavgiften enligt 

högsta förekommande timvärde för inmatad reaktiv effekt under 
perioden maj – sep. 

Med abonnemang debiteras överinmatningsavgift för andel som 

högsta förekommande timvärde för inmatad reaktiv effekt under 
perioden maj – sep överskridit gällande abonnemang. 

Överinmatningsavgift för reaktiv effekt faktureras löpande från 

tidpunkt för eventuell inmatning. 
 

Ändringar och tillägg. 

Elnätägaren äger rätt att ändra denna tariff med tillämpnings-
bestämmelser och har därvid skyldighet att underrätta kunden 

senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft.  

Om elnätsföretagets kostnader för region- eller stamnät skulle 

ändras, och om hänsyn inte tagits härtill vid bestämmande av 

denna tariff, får elnätägaren med omedelbar verkan göra 
motsvarande ändring. Elnätägaren har då skyldighet att snarast 

underrätta kunden om ändringen. 

 
Skatter och avgifter. 

Priser enligt ovan gäller exklusive skatter, myndighetsavgifter 

och moms. 
 

Övrigt. 

I övrigt gäller allmänna avtalsvillkor, f.n. NÄT 2012 H (rev), för 
anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och 

överföring av el till eller från sådana anläggningar. Elnäts-

företaget ska vid ändringar i avtalsvillkoren underrätta kunden 
senast tre månader innan ändringen träder i kraft. 
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