
ELNÄTSAVGIFT, EFFEKT, från 2023-01-01
(Fastställd av styrelsen 2022-11-14)

Typ av effektabonnemang T2 Månadseffekt Månadseffekt
>200A 80-200A

HSP-10 kV LSP-0,4 kV LSP-0,4 kV
Prislista huvudsäkring huvudsäkring

> 200A 80-200A

Fast avgift 2 247 724 724 kr/månad

Effektavgift 613 85,85 85,85 kr/kW
kr/år kr/månad kr/månad

Överföringsavgift 11,60 17,81 17,81 öre/kWh

Nätnyttoersättning, produktion -10,40 -14,36 -14,36 öre/kWh

*HSP=högspänning, LSP=lågspänning, priserna är angivna exklusive energiskatt och moms.

Anm. 1 I ovanståede priser ingår statliga avgifter elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och 
nätövervakningsavgift.

Anm. 2 Tänk på att säga upp ditt elnätsavtal senast 14 dagar innan Du ska flytta.
Kontakta kundservice på tel. 0411-57 73 00 eller e-post, ystadenergi@ystad.se.
Inflyttning kan inte utföras i efterhand.

Anm. 3 Vid uppsäkring av abonnemang under 80 A till effektabonnemang ska mätarplatsen anpassas
till strömtransformatormätning på kundens bekostnad.

Anm. 4 Löpande fordringar överlåts till Ystad Energihandel AB. 
Anm. 5 Vid kundflytt under en kalendermånad debiteras fast avgift och effektavgift för de dagar 

man varit kund.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER, T2
1 Vid nyanslutning och ändring av befintligt abonnemang tillämpas de rutiner 

och avgifter som gäller för aktuell spänning och anslutningspunktens läge.
Provabonnemang utan fastställd årseffekt kan medges under högst 3 månader.

2 Abonnerad årseffekt skall fastställas i förväg och får inte utan särskilda skäl ändras
under pågående kalenderår.
Abonnerad årseffekt ska motsvara årets högsta värde på uttagen aktiv timmedeleffekt.
Ändring av abonnerad årseffekt ska ske senast 30 september för att gälla för påföljande år.
Abonnerad årseffekt debiteras med 1/12 per månad

3 Överuttag föreligger när uttagen aktiv timmedeleffekt överstigit den abonnerade årseffekten.
Överuttagsavgift debiteras med gällande abonnerad årseffekt samt ett tillägg på 100 %.

4 I avgift för abonnerad aktiv årseffekt ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till
50% av abonnerad årseffekt.
Överuttag av reaktiv effekt debiteras 250 kr/kVAr exkl. moms
Under perioden maj-september tillåts överuttag av reaktiv effekt utan extra kostnad

5 I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren.

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER, Månadseffekt 80-200 A och >200A
1 Vid nyanslutning och ändring av befintligt abonnemang tillämpas de rutiner 

och avgifter som gäller för aktuell spänning och anslutningspunktens läge.
2 Debiterad effektavgift motsvarar månadens högsta värde på uttagen aktiv timmedeleffekt.
3 I övrigt gäller de Allmänna avtalsvillkoren.
4 Vid säkring >200 A tillkommer en kostnad för reaktiv effekt med 30 kronor/kVar och månad 

(exklusive moms) om uttaget av reaktiv effekt överstiger 50 % av den aktiva debiterade effekten.
Under perioden maj-september tillåts överuttag av reaktiv effekt utan extra kostnad
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