
YSTAD ENERGI AB

ELNÄTSAVGIFT, effekt ÅR 2017
(Fastställd av styrelsen 2016-11-14)

TARIFFBLOCK N10 N04

TARIFF T2 N4
10-kV 0,4kV

Fast avgift  kr/år 20 920 11 008

Abonnemangsavgift 
Helår, kr/kW, år 512 620

Elöverföring
Elanvändning, öre/kWh 4,44 7,28

Nätnyttoersättning
Produktion öre/kWh -2,2 -2,2

Angivna priser är fasta, exklusive  moms  samt inklusive

elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift.

Nätnyttoersättningar följer regionnätstariffen.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER
1 Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att avtal finns 

tecknat med Ystad Energi AB. Vid anslutning av flera fack i samma station ingår

 i den fasta avgiften kostnad för mätning i högst tre fack. Avgiften bestäms av den högsta

förekommande spänningen. Vid ytterligare fack tillkommer 1/5 fast avgift per 

fack (vid resp spänning).
2 Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av Ystad Energi AB med hänsyn

till lokala förhållanden samt abonnemangets storlek och karaktär.
3 För nyanslutning tillämpas de avgifter som gäller vid aktuell spänning och 

anslutningspunktens läge.
4 Abonnerad effekt skall fastställas i förväg och abonnemanget får ej utan 

särskilda skäl förändras under pågående kalenderår. Vid nyanslutning startar kund med

provabonnemang under tre månader. Abonnemanget skall motsvara det högsta

värdet på uttagen timmedeleffekt. Anmälan om ny abonnemangsnivå skall ske senast

den 30 nov för att kunna vara gällande påföljande år. Minsta effektabonnemang är 50 KW.

5 Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang. Avgift debiteras med 1/12 per månad.

6 Överuttag grundas på när uttagen timmedeleffekt överstigit den abonnerade

effekten. Överuttagsavgift debiteras med 100% för hela den överuttagna effekten.

7 I abonnemangsavgiften för respektive anslutningspunkt ingår rätt till uttag av

reaktiv effekt upp till 50% av abonnerad effekt.

Överuttag debiteras enligt följande:

Anslutningspunkt kr/kVAr

10kV 250 exkl. moms
0,4kV 310 exkl. moms

8 Tänk på att anmäla eller säga upp ert elnätsavtal i god tid före flytt, senast

14 dagar innan ni flyttar er verksamhet. Anmälan görs till kundtjänst 

tel. 0411-57 76 80 eller mail: kundtjanst@ystad.se.

9 I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren.

Sida 1 av 2



YSTAD ENERGI AB

ELNÄTSAVGIFT, effekt VINDKRAFT ÅR 2017
(Fastställd av styrelsen 2016-11-14)

> 1500 kW < 1500 kW
TARIFFBLOCK

TARIFF V19 V10 V10
10 kV 10 kV 0,4 kV

Fast avgift kr/år 20 920 11 008 11 008

Abonnemangsavgift 
Helår, kr/kW, år 75,00 0,00 0,00

Elöverföring
Elanvändning, öre/kWh 19,52 19,52 19,52

Nätnyttoersättning
 Produktion öre/kWh -2,2 -2,2 -1,7

Angivna priser är fasta, exklusive  moms  samt inklusive

elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift.

Nätnyttoersättningar följer regionnätstariffen.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER

1 Abonnerad effekt skall fastställas i förväg och abonnemanget får ej utan synnerliga

skäl förändras under pågående kalenderår. Abonnemanget skall mosvara minst de

högsta under året förekommande värdet på inmatad timmedeleffekt. Anmälan om

förändring av abonnemanget för påföljande skall ske senast 30 november och vara
fastställt senast den 31 december.

2 Abonnemangsavgiften erlägges för tecknat abonnemang i anslutningspunkten.
Avgiften debiteras med 1/12 del per månad av det sammanlagda årsabonnemanget.

3 Överskridande av abonnerad effekt föreligger när det högsta värdet på inmatad
timmedeleffekt överstiger den abonnerade effekten och medför debitering av
särskild avgift. Avgiften debiteras vid överskridandet med 100% för hela den

överskjutande inmatade effekten, avgiften debiteras för hela året senast i

december månad.

4 I avgiften för respektive anslutningspunkt ingår rätten till uttag av reaktiv effekt med

vad som framgår av nätavtalet. Överstiger uttagen reagtiv effekt enligt nätavtalets

angivna gräns debiterasen särskild avgift på 105 kr per kVAr.

5 För produktionsabbonemanget debiteras inga myndighetsavgifter i form av 

elsäkerhets- nätövervaknings- och elberedskapsavgift.

6 I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren.
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