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Nättariff, effekt lågspänning, NT2

Nättariff, effekt lågspänning avser anslutning till 0,4 kV-nätet.

Lågspänning effekt-kunder är kunder med ett uttag över mellan 200-700 A vid spänning 400/230 V.

Fast avgift    12 500,00 kr

Årseffektavgift    205 kr/kW

Höglasteffektavgift   395 kr/kW

Överföringsavgifter

Jan.-mars, nov.-dec., måndag-fredag kl. 06-22  15,0  öre/kWh 

Övrig tid    9,5 öre/kWh

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.

Effektavgift 465 kr/kW. Avgiften erlägges såväl vid nyanslutning som vid utökning av befintligt 

abonnemang.

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.

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. 

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. 

Uttag av reaktiv effekt 

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 tariff ingår rätt till uttag av fri reaktiv effekt utan avgiftstillägg med 50 % av abonnerad aktiv effekt. 

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

avtalats med HKAB. 

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 113 kr/kVAr. 

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. 


