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Tillämpningsbestämmelser för prissättning av nättjänster.

1

Allmänt

Dessa tillämpningsbestämmelser gäller från och med 2018-01-01 och tillsvidare för prissättning av
nättjänster på lokalnät tillhörande Habo Kraft AB, här nedan kallad HKAB.
Nättjänst definieras som anslutning av kundens anläggningar till HKAB:s elnät och HKAB:s
överföring av el i avtalad omfattning till eller från kundens anslutningspunkt.
Lokalnättariff inkluderar kostnaden för överliggande stam- och regionnät. Kund ansluten till
lokalnätet behöver därför enbart ha kontakt med HKAB i nätfrågor och skall inte själv teckna
abonnemang för överföring på stam- och regionnätsnivå.

2

Prissättning av nättjänster på HKAB:s lokalnät

2.1

Vem är kund?

Kund till HKAB är fysiska eller juridiska personer som äger eller förvaltar anläggningar som är
anslutna till HKAB:s lokalnät. Prissättningen utgår från det fysikaliska utbytet av el i respektive
anslutningspunkt. Primärt tillämpas prissättningen på varje enskild anslutningspunkt till lokalnätet.
2.2

Ny kund

Kund som är helt ny inom Habo Krafts nätområde eller flyttar till en adress med nytt anläggningsid skall betala en administrationsavgift vid uppläggning i administrationssystemen. Gäller ej
kunder som betalar nyanslutningsavgift.
Avgift: 0 kr/anläggning
2.3

Uttag

I anslutningspunkt där uttag av el sker från lokalnätet, skall nättjänsten prissättas med avgifter för
uttag enligt nättariff. Se kapitel 3.
I anslutningspunkt där hela eller delar av uttaget är en frånkopplingsbar elpanna, direkt ansluten
till lokalnätet, kan den delen av uttaget prissättas med särskild nättariff för frånkopplingsbara
elpannor. Se kapitel 3.
2.4

Inmatning

I anslutningspunkt där inmatning av el sker till lokalnätet, skall nättjänsten prissättas med
kanalprissättning enligt särskilda regler som utformats avseende kostnader hänförbara till lokalnätet.
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2.5

Tidvis inmatning, tidvis uttag

I anslutningspunkt med tidvis inmatning av el till och tidvis uttag av el från lokalnätet, skall
nättjänsten prissättas med den högsta av de lokalnätbaserade kapacitetsavgifterna
-

antingen kanalprissättning för inmatning till lokalnätet
eller tariffenlig avgift för uttag från lokalnätet.

Därtill skall läggas andel i effektavgifter till överliggande nät avseende både inmatnings- och
uttagsabonnemang samt överföringsavgifter enligt nättariff vid uttag och enligt kanalprissättning
vid inmatning.
2.5.1

Små elproduktionsanläggningar

Till lokalnätet direktansluten elproduktionsanläggning med produktionskapacitet som understiger
1 500 kW skall för inmatning endast erläggas mätavgift.
Mätningsavgift mindre produktionsanläggningar
2.5.1

310 kr/månad

Stora elproduktionsanläggningar

Till lokalnätet direktansluten elproduktionsanläggning med produktionskapacitet som överstiger 1
500 kW skall för inmatning erläggas mätavgift och en överföringsavgift som täcker rörliga
kostnader för leveransen.
2.6

Prissättning av ändrad nättjänst, engångsavgifter

Engångsavgift uttages normalt då HKAB tillhandahåller en anslutning. Detta gäller både vid ny
anslutning och vid utökat abonnemang.
Extra avgift uttages t ex då
-

kund orsakar HKAB icke kapacitetsrelaterade kostnader

-

kund önskar tidsbegränsad nättjänst, vilket medför merkostnader för HKAB vilka icke
täcks av övriga avgifter

För mer detaljerad redovisning av reglerna för engångsavgifter hänvisas till kapitel 6.
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2.7

Prövning av villkor

Begäran om prövning av HKAB:s tillämpningsbestämmelser, avtalsvillkor och avgifter kan enligt
ellagen göras hos nätmyndigheten. Adressen är Statens Energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Box 310, 631 04 ESKILSTUNA.

3

Nättariff för uttag av el från lokalnät

Prissättning av uttag från lokalnät sker efter nättariff. Tariffen är uppbyggd enligt
punkttariffprincipen och omfattar fasta avgifter, effektavgifter eller säkringsavgifter och
överföringsavgifter.
Varje anslutningspunkt prissättes enligt det tariffalternativ som svarar mot respektive
anslutningspunkts strukturella anslutning till lokalnätet. Strukturen på HKAB:s nättariffer återges
nedan.
3.1

Fastställda nättariffer

Med lokalnät avses ledningar i spänningsintervallet 10 - 0,4 kV.
3.11

Nättariff, effekt högspänning, NT1

Nättariff, effekt högspänning avser anslutning till 10 kV nätet.
Fast avgift
Årseffektavgift
Höglasteffektavgift
Överföringsavgifter
Jan.-mars, nov.-dec., måndag-fredag kl. 06-22
Övrig tid
3.12

15 785 kr
157 kr/kW
269 kr/kW
10,3 öre/kWh
6,10 öre/kWh

Nättariff, effekt lågspänning, NT2

Nättariff, effekt lågspänning avser anslutning till 0,4 kV nätet.
Fast avgift
Årseffektavgift
Höglasteffektavgift
Överföringsavgifter
Jan.-mars, nov.-dec., måndag-fredag kl. 06-22
Övrig tid
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3.13

Nättariff, offentlig belysning, NTB

Nättariff, offentlig belysning avser anslutning till 0,4 kV nätet.
Med mätning
Säkringsavgifter
Överföringsavgift
3.14

Enligt tabell punkt 3.2 Normal, NTN
17,02 öre/kWh

Nättariff, säkring normal lägenhet, NTL

Nättariff, säkring normal lägenhet avser anslutning till 0,4 kV nätet.
Säkringsavgifter

Enligt tabell punkt 3.2

Överföringsavgift
3.15

18,08 öre/kWh

Nättariff, säkring normal, NTN

Nättariff, säkring normal avser anslutning till 0,4 kV nätet.
Säkringsavgifter

Enligt tabell punkt 3.2

Överföringsavgift
3.16

13,11 öre/kWh

Nättariff, säkring bevattningsanläggning, NTV

Nättariff, säkring bevattningsanläggning avser anslutning till 0,4 kV nätet
Säkringsavgifter
Överföringsavgift
Minimiavgift för bevattningsabonnemang
3.17

Enligt tabell punkt 3.2 Normal, NTN
12,95 öre/kWh
525 kr/år

Nättariff, produktionsanläggningar, P1-S

Avser anslutning till 0,4 kV nätet vid eller i transformatorstations omedelbara närhet.
Överföringsavgifter
Energiersättning höglasttid
Jan.-mars, nov.-dec., måndag-fredag kl. 06-22

7,4 öre/kWh

Energiersättning låglasttid
Övrig tid

3,9 öre/kWh
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3.18
Nättariff, produktionsanläggningar, P1-SOL
Avser anslutning till 0,4 kV nätet vid eller i transformatorstations omedelbara närhet.
Överföringsavgifter
Energiersättning höglasttid
Jan.-mars, nov.-dec., måndag-fredag kl. 06-22

4,3 öre/kWh

Energiersättning låglasttid
Övrig tid

3,9 öre/kWh

3.2

Säkringsavgifter

Mätarsäkring, (A)

16

20

16

20

25

35

50

63

80

100

125

160

200

Nättariff
Normal lägenhet, NTL 1 072 2 200
Normal, NTN

3.3

2 512 3 800 5 350 7 560 10 800 14 112 18 960 23 700 29 775 38 112 47 640

Fast avgift och årseffektavgift

Abonnerad årseffekt fastställs normalt kalenderårsvis som föregående års utnyttjad årseffekt.
Vid nyanslutningar under kalenderåret saknas föregående års utnyttjad årseffekt. Den
fakturerade engångsavgiftens effektvärde användes då som abonnerad effekt.
Utnyttjad årseffekt definieras som medelvärdet av de två högsta värdena, tagna från skilda
månader, av medeleffekten per timme under året (d.v.s. 2 av 12). Om abonnerad årseffekt gällt
för kortare tid än 6 månader skall dock utnyttjad årseffekt under perioden anses vara det högsta
värdet av under perioden uttagen medeleffekt per timme.
Fast avgift och årseffektavgift skall erläggas enligt fastställd tariff per anslutningspunkt med en
tolftedel per månad.
3.4

Höglasteffektavgift

Höglasttid är vardagar kl. 06-22 under perioderna januari-mars och november-december.
Vardag är normalt måndag-fredag. Följande dagar, vilka kan infalla under måndag-fredag,
betraktas ej som vardagar: Nyårsdagen, Trettondedag Jul, Sveriges nationaldag, Julafton,
Juldagen, Annandag Jul och Nyårsafton.
Utnyttjad höglasteffekt under året definieras som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena, tagna från fem skilda månader under höglasttid, av medeleffekten per timme under
höglasttid (d.v.s. 2 av 5).
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Höglasteffektavgift skall erläggas för den faktiskt utnyttjade höglasteffekten enligt fastställd
tariff per anslutningspunkt med en femtedel per månad för månaderna januari, februari, mars,
november och december.
3.5

Överföringsavgifter

Höglasttid är vardagar kl. 06-22 under perioderna januari-mars och november-december.
Vardag är normalt måndag-fredag. Följande dagar, vilka kan infalla under måndag-fredag,
betraktas ej som vardagar: Nyårsdagen, Trettondedag Jul, Sveriges nationaldag, Julafton,
Juldagen, Annandag Jul och Nyårsafton.
Överföringsavgift höglasttid baseras på energiuttag under höglasttid och överföringsavgift
låglasttid baseras på energiuttag under övrig tid. Energiuttaget uppmäts och överföringsavgift
skall erläggas månadsvis för uppmätt energiuttag enligt fastställd tariff per anslutningspunkt.
3.6

Uttag av reaktiv effekt

3.6.1

Fri uttagsrätt

Rätt till uttag av reaktiv effekt utan avgift uttrycks som en procentsats av utnyttjad årseffekt och
är kopplad till respektive tariffnivå i nättariffen.
Utnyttjad reaktiv årseffekt definieras som medelvärdet av de två högsta värdena, tagna från två
skilda månader, av uttagen reaktiv medeleffekt per timme under året (d.v.s. 2 av 12). Om
abonnerad effekt gällt för kortare tid än 6 månader skall dock utnyttjad reaktiv årseffekt under
perioden anses vara det högsta värdet av under perioden uttagen reaktiv medeleffekt per timme.
I respektive tariff ingår rätt till uttag av fri reaktiv effekt utan avgiftstillägg
-

Kund med nättariff, effekt högspänning

50 % fri uttagsrätt

-

Kund med nättariff, effekt lågspänning

50 % fri uttagsrätt

Inmatning av reaktiv effekt till HKAB:s nät i anslutningspunkten är normalt ej tillåtet, såvida ej
annat avtalats med HKAB.
3.6.2

Överskridande av fri uttagsrätt av reaktiv effekt

Vid överskridande av fri uttagsrätt av reaktiv årseffekt, innebärande att utnyttjad reaktiv effekt
överskrider fri uttagsrätt av reaktiv årseffekt, skall erläggas en avgift för det effektbelopp varmed
uttaget har överskridits. Avgiften utgår per år med för
-

Nättariff, effekt högspänning

98

-

Nättariff, effekt lågspänning

113 kr/kVAr
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Överskridandeavgift för helt år skall erläggas i samband med årsavräkningen.
Efter erlagd avgift och under förutsättning att tekniska förhållanden så tillåter medges rätt till
fortsatt överskridande av reaktiv effekt.
Överskridande av reaktiv effekt som beror av eller är hänförbar till fel eller reservdriftläggning i
HKAB:s lokalnät skall inte räknas som överskridande. Ej heller skall avgift för överskridande utgå
för överskridande som sker till följd av kundens medverkan, på HKAB:s begäran, till
spänningsreglering på HKAB:s nät.
3.7

Fakturering och betalning

Fakturering och betalning skall ske enligt vid varje tidpunkt gällande Allmänna Bestämmelser N
och K om inget annat skriftligen överenskommits.
Betalning skall vara tillhanda på anvisat bankkonto eller postgirokonto senast på den i fakturan
angivna förfallodagen. HKAB kan uppdra åt annan att utföra faktureringen.
Efter årets slut görs en slutdebitering av effektkunder avseende årets avgifter, varvid preliminärt
debiterade avgifter skall slutregleras.
Kund ska utöver gällande tariffenliga avgifter betala skatter och andra offentliga avgifter som
HKAB har att påföra kunden.
Vid försenad betalning är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta från och med förfallodagen till
den dag HKAB erhållit betalningen. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Räntan beräknas
efter en räntesats som med 8 procentenheter överstiger gällande referensränta.
Skulle nämnda ränta ej längre anges äger HKAB rätt att tillämpa likvärdig dröjsmålsränta.
För inkoppling av kundanläggning som har avstängts på grund av bristande betalning utgår en
avgift på 1 185 kr. Denna avgift är inte momspliktig.
3.8

Avtalslängd

Avtal om nättjänst skall tecknas med en avtalstid som anges tills vidare, med möjlighet för HKAB
att ändra avgiftsvillkoren under året.
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4

Nättariffer för säkringskunder

Nättariffer för säkringskunder redovisas under punkterna 3.14 - 3.2.
4.1

Nättariff, säkring normal lägenhet, NTL

Nättariff, säkring normal lägenhet är endast avsedd för kunder i bostadslägenhet i flerbostadshus
med minst tre lägenheter där ett huvudabonnemang är tecknat för fastighetens allmänna utrymmen.
Abonnemangen skall ha en gemensam serviskabel och gemensam servissäkring. Förbrukningen
för lägenheten får inte överstiga 10 000 kWh per år.
4.2

Nättariff, säkring normal, NTN

Nättariff, säkring normal är avsedd för övriga säkringskunder och tillfälliga leveranser. Min.
mätarsäkring 25 A vid tillfälliga leveranser.
Tillfälliga leveranser skall vara begränsade i tiden som regel högst ett år.
Efter ett år från det att anslutningen tagits i drift tillkommer en särskild avgift för långvarig
tillfällig anslutning.
25 – 63 A 335 kr/månad
80 – 200 A 420 kr/månad
Säsongsanslutning av anläggning är inte tillåten, t.ex. sommarstugor.
4.3

Nättariff, säkring bevattningsanläggning, NTV

Säkringsavgiften uttages för hel månad och varje påbörjad månad räknas som hel månad.
Tariffen gäller endast under månaderna april - oktober.
4.4

Nättariff säkring tillämpningsregler

4.4.1

Säkringsavgifter

Säkringsavgiften erlägges enligt tillämplig abonnemangsklass för varje mätpunkt. Övergång till
annan tariff eller abonnemangsklass kan ske högst en gång per år. Abonnemangsklassen bestäms
av amperetalet på mätarsäkringens passdel eller i förekommande fall av knivsäkringens
märkström.
Ändring av avgiftsbestämmande passdel eller knivsäkring får endast ske med HKAB:s skriftliga
medgivande. Bytet skall ske av behörig och registrerad elinstallatör. Användning av tröga
säkringar, av S-märkt typ, och dvärgbrytare är tillåtet. Dvärgbrytare med karaktäristik B och C
väljes normalt.
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4.4.2

Flyttning

Flyttning ska anmälas senast en vecka i förväg till vår kundtjänst, tel. 036-442 82 00. Om inte
anmälan inkommer i tid riskerar kunden att få betala avgifter som rätteligen skall påföras en annan
kund.
4.4.3

Avläsning och debitering

Mätaren avläses per automatik. Nätavgifterna debiteras normalt sex eller tolv gånger om året. Vid
stor energiförbrukning tolv gånger om året. Även andra debiteringsperioder kan förekomma.
4.4.4

Byte till annan elhandlare

Se allmänna bestämmelser.
Information kring byte av elhandlare kan fås hos vår kundtjänst.
4.4.5

Felanmälan

Vid anmälan av fel på HKAB:s elanläggningar, ring kontorstid, tel. 036-442 82 00 och under övrig
tid SOS Alarm i Jönköping, tel. 036-12 13 82. Innan felanmälan görs, kontrollera den egna
elinstallationen om felet eventuellt kan bero på fel i egen anläggning.
Fel på egen anläggning åtgärdas av elinstallatör.

5

Engångsavgifter

5.1

Normalkvalitet

HKAB tillhandahåller matning till varje anslutningspunkt till HKAB:s lokalnät om kostnaderna
normalt ligger inom ramen för gällande engångsavgifter. Skulle leveranskvaliteten anses
otillräcklig skall förhandlingar upptas i syfte att uppnå erforderlig kvalitet.
5.2

Ny anslutning

Vid ny anslutning till HKAB:s nät skall HKAB erbjuda och inom rimlig tid realisera ett tekniskt
godtagbart och ekonomiskt motiverat anslutningsalternativ, varvid HKAB skall bestämma
spänningen i anslutningspunkten.
I nedanstående engångsavgifter ingår ej schaktarbeten och rörförläggning mellan tomtgräns och
byggnad. Kunden tillhandahåller rör och kabel för ovanstående sträcka med undantag för 16-25 A
där HKAB tillhandahåller kabel från tomtgräns till mätanordningen dock maximalt 60 m.
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Engångsavgift tas ut av säkringskunder enligt nedan
16 - 25 A
16 - 25 A

avstånd till transformator fågelvägen 0 – 199 m
avstånd till transformator fågelvägen 200 – 600 m

Avgift
22 200 kr
22 200 kr + 189kr/meter

Inom planlagt område är priset för 16 – 25A enligt alternativ 0 – 199 meter även om längden
överstiger 199 meter .

16 – 25 A

avstånd till transformator fågelvägen mer än 600 meter. Enligt offert

35 – 63 A
35 – 63 A
35 – 63 A

avstånd till transformator fågelvägen 0 – 199 m
avstånd till transformator fågelvägen 200 – 400 m

35 000 kr
35 000 kr + 189 kr/meter
avstånd till transformator fågelvägen mer än 600 meter. Enligt offert

80 – 200 A enligt offert.
Lågspänning effekt-kunder är kunder med ett uttag mellan 200 – 700 A vid spänning 400/230V,
(maxuttag ca 500 kW).
Engångsavgift tages ut av lågspänningseffektkunder enligt offert.
Effektavgift 420 kr/kW. Avgiften erlägges såväl vid nyanslutning som vid utökning av befintligt
abonnemang.
Högspänning effekt-kunder är kunder med ett uttag över 500 kW.
Engångsavgift tages ut av högspänningskunder enligt offert.
Effektavgift 220 kr/kW. Avgiften erlägges såväl vid nyanslutning som vid utökning av befintligt
abonnemang.
Vid önskemål om annan anslutning än den HKAB erbjuder, se punkt 5.5 nedan.
Engångsavgiften är knuten till fastighet eller anläggning. Byte av ägare eller innehavare föranleder
inte att ny anslutningsavgift uttages.
För vissa anslutningar kan dock andra villkor gälla, varvid uppgift om anslutningsvillkoren alltid
skall inhämtas från HKAB.
Före anslutning till lokalnätet skall engångsavgiften för permanenta anläggningar vara till fullo
betald. HKAB avgör från fall till fall om förskottsbetalning skall utgå innan arbetet påbörjas.
5.3

Ökade abonnemang

Vid ökat abonnemang skall HKAB inom rimlig tid tillgodose det ökade kapacitetsbehovet på ett
tekniskt godtagbart och ekonomiskt motiverat anslutningsalternativ. Engångsavgift kan tas ut av
kunden enligt under punkt 5.2 för det utökade abonnemanget.
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5.4

Minskande eller upphörande abonnemang

Vid minskande eller upphörande av abonnemang återbetalas ej erlagd engångsavgift eller del
därav.
5.5

Annan anslutning än erbjudet alternativ

Vid önskemål om annat anslutningsalternativ än det HKAB erbjuder, skall kunden utöver
engångsavgift erlägga HKAB:s tillkommande kostnader fullt ut.
5.6

Anslutning av kraftstation mindre än 1500 kW

Vid anslutning av kraftstation med en produktionskapacitet understigande 1500 kW skall
engångsavgift erläggas av kunden motsvarande HKAB:s direkta kostnader för anslutning.
5.7

Kund orsakar indirekta kostnader i HKAB:s nät

Om kund genom sin anläggnings beskaffenhet orsakar åtgärder i HKAB:s nät som icke är
kapacitetsrelaterade, skall avgift erläggas motsvarande det HKAB:s merkostnad på grund av detta.
5.8

Kund med tidsbegränsat nyttjande av nättjänsten

Vid anslutning som på skälig grund kan antas ha ett tidsbegränsat nyttjande av nättjänsten gäller
att avgift erlägges av kunden motsvarande samtliga HKAB:s kostnader som orsakas av
anslutningen.
Vid tillfälliga leveranser utgår en miniavgift för in- och urkoppling på 1 620 kr.
HKAB kan tillhandahålla byggcentral, max 63 A, i mån av tillgång till ett pris av 570 kr/mån.
För in- och urkoppling av permanenta bevattningsanläggningar utgår en avgift på 1 010 kr.
5.9

Avgifter vid byte av abonnent i uttagspunkt

För inkoppling av kundanläggning som har lägenhetstariff och frånkopplats utgår en avgift på
1 010 kr. Avgiften betalas av den som beställer inkoppling.
För inkoppling av kundanläggning som har normaltariff och frånkopplats utgår en avgift på
1 010 kr. Om kund saknas på anläggningen längre tid än tre månader har HKAB möjlighet att
avsluta uttagspunkten och ta ner mätaren. En återanslutningsavgift måste då erläggas enligt punkt
6.
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6

Återanslutning

6.1

Allmänt

Vid återanslutning av en frånkopplad kundanläggning betalar kunden en engångsavgift.
Innan återanslutning kan ske krävs en färdiganmälan av behörig elinstallatör om el-anläggningen
varit frånkopplad mer än sex månader.
Tillkoppling av anläggning kräver att kunden själv tillkopplar huvudbrytare eller är närvarande så
elförbrukare som kan orsaka brand eller annan fara inte blir spänningssatta utan kontroll.
6.2

Avgifter

Om distributions- och servisledningar fortfarande finns kvar och är i användbart skick betalar
kunden det belopp som lägst enligt nedanstående alternativ.
a. Ny engångsavgift enligt normala regler.
b. Ett belopp som motsvarar fast avgift och abonnemangsavgift för det nya abonnemanget om
detta ej överstiger det gamla abonnemanget under frånkopplingstiden. Minst debiteras kostnaderna för inkopplingen. För abonnerad effekt som överstiger det gamla abonnemanget utgår normal engångsavgift.
6.3

Återanslutning efter brand

Vid återanslutning efter brand inom en tidsperiod som kan anses skälig för uppbyggnad,
anskaffning av maskiner m.m. och där distributions- och servisledningar finns kvar i användbart
skick debiteras endast kostnad för tillkoppling av anläggningen. Bedömningen om hur lång tid
som är skälig måste avgöras i det enskilda fallet.
Om den abonnerade effekten efter en brand blir större än före densamma betalar kunden en
engångsavgift enligt normala regler för utökning.
Om den abonnerade effekten efter en brand blir lägre än före densamma betalar kunden en
engångsavgift enligt normala regler för senare eventuell utökning.

7

Allmänna bestämmelser

För nättjänst i övrigt gäller tillämpliga ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska
anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar” (NÄT 2012 H, NÄT 2012 N
eller NÄT 2012 K).
NÄT 2012 H (Rev.) har utarbetats av Svensk Energi och avses komplettera de enskilda avtal om
anslutning och överföring som parterna skall ingå skriftligen.
NÄT 2012 N ( Rev.) är utarbetade av Svensk Energi.
NÄT 2012 K ( Rev.) är utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med
Konsumentverket.
Utöver ovannämnda allmänna bestämmelser gäller ”Särskilda villkor för försäljning av el från
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anvisad elleverantör till konsument” är utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med
Konsumentverket och ”Särskilda villkor för försäljning av el från anvisad elleverantör till
näringsidkare” utarbetade av Svensk Energi.
8

Alla ovanstående priser är inkl. myndighetsavgifter, men exkl. moms.
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