
ELNÄTSAVGIFT, SÄKRING, från 2022-07-01
(Fastställd av styrelsen 2022-05-23)

Priser med lutande text inkluderar moms (25%).
Taxa ES 01 02 03 04 05 06 07  

Säkring (A) 16 16 20 25 35 50 63  

Fast avgift 1 298 2 943 3 388 3 906 7 021 10 457 14 675 kr/år

Fast avgift (inkl moms) 1623 3 679 4 235 4 883 8 776 13 071 18 344 kr/år

Överföringsavgift 18,25 16,52 16,52 16,52 16,52 16,52 16,52 öre/kWh

Överföringsavgift (inkl moms) 22,81 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 öre/kWh

Nätnyttoersättning, produktion
Mikroproduktion -6,82 -6,82 -6,82 -6,82 -6,82 -6,82 -6,82 öre/kWh
Mikroproduktion (inkl moms) -8,53 -8,53 -8,53 -8,53 -8,53 -8,53 -8,53 öre/kWh

Anm.1 Taxa nr. 01 används endast för lägenhet i flerfamiljshus, maximal säkringsstorlek är 16A vid 
trefasanslutning och 35A vid enfasanslutning.
Se tillämpningsbestämmelser, pkt 4.

Anm.2 I ovanstående priser ingår de statliga avgifterna elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och 
nätövervakningsavgift. Energiskatt och moms tillkommer.

Anm.3 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.4 Tillfällig elanslutning på över 63A tillhandahålls enligt prislista effektavgift 80-200A.
Anm.5 Löpande fordringar överlåts till Ystad Energihandel AB. 

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER

1 Elnätsanslutning tillhandahålls enligt dessa taxebestämmelser och gällande "Allmänna avtalsvillkor"

2 Ändring av avgiftsbestämmande säkring / passdel får bara utföras av elinstallationsföretag som fått
Ystad Energi´s medgivande

3 Vid nedsäkring av abonnemang över 80 A till säkring 16-63 A ska mätarplatsen anpassas
till direktmätning på kundens bekostnad.

4 I taxa 01 inplaceras endast bostadslägenheter med gemensam elnätsanslutning för tre eller flera 
lägenheter, dock inte för kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Till elnätsanslutningen  
ska också finnas ett elabonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

5 Vid påkoppling av el i samband med bristande betalning debiteras en inkopplingsavgift 
på 900 kr inklusive moms under kontorstid. Ingen inkoppling utförs under övrig tid.
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