
  

  

Elnätspriser för effektabonnemang 
 

        NH NL NLT NLS 

Fast pris (kr/år)     17 495 5 376 5 376 267 

Effektpris per månad (kr/kW) 
 

24 24 23 50 

Effektpris, tillägg höglasttid1 per månad (kr/kW) 57 66 64   - 

Överföringspris övrig tid (öre/kWh) 
 

1,03 2,46 2,36 8,8 

Överföringspris höglasttid1 (öre/kWh)   1,51 2,60 2,48   - 

Alla priser exklusive moms. 

 

Högspänning 
NH = Anslutningar 11-22 kV. 

Lågspänning 
NL, NLT, NLS = Anslutningar 400 V. 
NLT gäller för anläggningar som är 
direktanslutna till transformator. 
NLS gäller för anläggningar med lägre 
effektanvändning än 1 kW. 

Fast pris 
Det fasta priset för abonnemanget, 
faktureras månadsvis. 

Effektpris  
Pris för det högsta timvärdet för varje 
månad när det inte är höglasttid. 

Effektpris höglasttid 
Pris för det högsta timvärdet för varje 
månad när det är höglasttid. 

Överföringspris  
Kostnad för överförd energi, med högre 
pris under höglasttid. 

Fakturering  
Fakturering sker normalt månadsvis. 

Allmänna avtalsvillkor  
Allmänna avtalsvillkor enligt Nät 2012 K 
(rev) för konsument och Nät 2012 N 
(rev) för näringsverksamhet. 

Särskilda och allmänna avtalsvillkor 
finns på vår hemsida www.skekraft.se. 

 
 
 
 
Priserna gäller från och med 2019-07-01. 

 

Myndighetsavgifter  
Utöver angivna priser tillkommer 
myndighetsavgifter som oavkortat går 
vidare till statliga myndigheter. 

Myndighetsavgifterna är exklusive 
moms. 

För anslutning till högspänning: 
Elsäkerhetsavgift 750 kr/år 
Nätövervakningsavgift 600 kr/år 
Elberedskapsavgift 2 447 kr/år 

För anslutning till lågspänning: 
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år 
Nätövervakningsavgift 3 kr/år 
Elberedskapsavgift 45 kr/år 

Energiskatt på el 
Utöver angivna priser tillkommer 
energiskatt på el som sedan 2018-01-01 
hanteras av elnätsföretagen.  

Reaktiv effekt  
Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av 
reaktiv effekt (kVAr) upp till 50 % av det 
högsta timvärdet varje månad. För uttag 
över denna nivå faktureras ett 
överuttagspris. Överuttagspriset är 
5 kr/kVAr per månad. 

Anslutningseffekt  
Kunden ska begränsa sitt uttag så att  
uttagen effekt inte överstiger avtalad 
anslutningseffekt. 

Vid ökat behov, kontakta vår kundservice 
telefon 0910-77 25 50. 

 

 

                                                      
1
 Höglasttid inträffar helgfri måndag-fredag kl. 06–22 under januari, februari, mars, november och 
december 


