Elnätspriser för 130/33 kV effektabonnemang
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Fast pris per år [kr]

350 000 860 000

Fackavgift per år [kr/fack]

150 000

Effektpris per år [kr/kW]
Överföringspris [öre/kWh]

100 000

-

-
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195
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Alla priser exklusive moms.

Högspänning
NH60 = Anslutningar 130 kV
NH61 = Anslutningar 33 kV (direkt till
130/33 kV transformator).
NH62 = Anslutningar 33 kV
Fast pris
Det fasta priset för abonnemanget,
faktureras månadsvis.
Fackavgift
Priset för anslutna fack, faktureras
månadsvis.
Effektpris
Pris för medelvärdet av de två högsta
under året uppmätta månadsvärden för
uttagen medeleffekt per timme.
Aktiv effekt debiteras lägst med 80% av
abonnerad effekt.
Överföringspris
Kostnad för överförd energi.
Fakturering
Fakturering av preliminär avräkning sker
månadsvis, med slutavräkning per
kalenderår.
Sker inte betalning innan förfallodagen
är kunden skyldig att betala
dröjsmålsränta från förfallodagen till
dess full betalning erlagts.
Dröjsmålsräntan beräknas efter
gällande referensränta under
dröjsmålsperioden + 8 procentenheter.
Allmänna avtalsvillkor
De allmänna avtalsvillkor som gäller är
Nät 2012 H (rev) högspänning. Villkoren
finns på vår hemsida www.skekraft.se.

Myndighetsavgifter
Utöver angivna priser tillkommer
myndighetsavgifter som oavkortat går
vidare till statliga myndigheter.
Myndighetsavgifterna är exklusive
moms.
För anslutning till högspänning:
Elsäkerhetsavgift 905 kr/år
Nätövervakningsavgift 870 kr/år
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år
Reaktiv effekt
Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av
reaktiv effekt (kVAr) upp till 25% (NH61
och NH62) respektive 15% (NH60) av
debiterad aktiv effekt (kW). För uttag
över denna nivå faktureras ett
överuttagspris. Överuttagspriset är
50 kr/kVAr per år.
Anslutningseffekt
Leveransen omfattar en aktiv effekt (kW)
som uppgår till högst den abonnerade
effekten (minst 135 kW). Kunden ska
begränsa sitt uttag så att uttagen effekt /
uttagen reaktiv effekt inte överstiger
avtalad anslutningseffekt.
Ändring av den abonnerade effekten
kräver skriftlig överenskommelse, som
ska göras minst 2 månader i förväg och
görs normalt vid årsskiftet.
Vid ökat behov, kontakta vår kundservice
telefon 0910-77 25 50.

Priserna gäller från och med 2022-01-01.
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