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Elnätspriser och villkor för Ellevio Smart Laddabonnemang för alla nätområden från 

och med 1 oktober 2022 lokalnät max 0,4 kV 
 

• Abonnemang för laddning av elfordon med flexibel överföring av el. 

• Förutsätter att anläggningen är styrbar av kunden till och från servisens maxvärde samt till och från 

miniminivå om 3,7kW (6A) enfas eller trefas per ladduttag (enligt laddstandarden OCPP). 

o Styrning under max 175h av året. 

o Styrning ska ske på signal från Ellevio. 

o Fördelning av kapacitet mellan laddgatas laddstolpar väljer kund fritt. 

• Anslutningspunkt till elnätet är i kopplingsplint i laddstolpar. 

• Grundrabatt ges då Direkt Flexibel Styrning är möjlig genom systemintegration med Ellevio. 

• Aktivitetsrabatt ges när styrning aktiveras genom signal från Ellevio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Höglasttid: vardagar kl. 06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars, med undantag för nyårsdagen, trettondag 

jul, skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton vilka 

kl. 0-24 utgör övrig tid. Angivna klockslag följer övergång till och från sommartid. 

**Grundrabatt ges vid Direkt Flexibel Styrning 

***Styrförmåga är skillnaden mellan anläggningens minvärde = lasten från ladduttag med 3,7kW (6A) enfas 

eller trefas med anslutningens installerade max effekt.  

 

 

Reaktiv Effekt Lågspänning 0,4 kV Exklusive moms 
  

Fritt reaktivt uttag upp till 50% av månadseffekt 

Därutöver avgift 16 kr/kvAr, månad 

 

 

 

I elnätspriset ingår 

statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- 

och elberedskapsavgift. På elnäts-

priser tillkommer moms med 25%. 

 

Dessutom tillkommer statlig energiskatt 

på el. Aktuell skattesats och mer 

information hittar ni på ellevio.se och 

skatteverket.se. 

 

Ni kan läsa mer om våra elnätspriser och 

abonnemang på Priser Företag. 

 

Gällande villkor hittar ni på Villkor 

Företag. 
 

 

 

 
  

 

Abonnemang 
Lågspänning 0,4 kV  Exklusive moms 

Effekt L04SL  

Fast elnätsavgift 260 kr/mån 

Månadseffektavgift 82 kr/kW, mån 

Rörlig elnätsavgift:    

Höglasttid* 10,4 öre/kWh 

Övrig tid    10,4 öre/kWh 

Grundrabatt Direkt Flexibel Styrning** 12 kr/kW, mån 

Aktivitetsrabatt vid styrning baserad på 

anläggnings styrförmåga*** 
0,88 kr/kW/timme 

http://www.ellevio.se/
https://www.ellevio.se/foretag/om-er-el/forsta-er-elnatskostnad/det-har-betalar-ni-for/ert-pris/
https://www.ellevio.se/foretag/om-er-el/forsta-er-elnatskostnad/det-har-betalar-ni-for/villkor/
https://www.ellevio.se/foretag/om-er-el/forsta-er-elnatskostnad/det-har-betalar-ni-for/villkor/
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Styrning 
 

Anläggnings uttag av el ska styras på signal från Ellevio. Styrning initieras av Ellevio då behov finns för att upprätthålla elnätets 

leveranskvalité. 

 

Nedstyrning ska ske på signal från Ellevio. 

Nedstyrning gäller till dess signal om uppstyrning skickas.  

Vid nedstyrning ska anläggningen styras ned av kund från servisens maxvärde till aktuell miniminivå enligt laddstandarden OCPP 1.6 på 

3,7kW (6A) enfas eller trefas per ladduttag. 

 

Direkt Flexibel Styrning 

Vid Direkt Flexibel Styrning aviseras signal via Ellevios drift och övervakningssystem för elnätet till kund genom att styrsignal till 

anläggningen publiceras på av Ellevio tilldelad plats (webserver) där kund ansvarar för att hämta styrsignal. Vid Direkt Flexibel Styrning 

ska kunden styra ner anläggningen inom 2 min.  

 

Till dess kunden har Direkt Flexibel Styrning på plats ska kunden meddela Ellevio e-postadress och telefonnummer för SMS-meddelande 

dit signal ska sändas samt kontaktperson med telefonnummer för frågor rörande styrning i el överföringen. Vid ändrad information är 

kunden skyldig att meddela Ellevio ändringen senast 14 dagar innan de nya uppgifterna ska gälla. Styrning med manuell lösning ska ske 

vardagar 07:00-17:00 inom 2 timmar. 

 

Kunden tillhandahåller och bekostar erforderlig styrutrustning för sin elanläggning för kommunikation med Ellevios styrsignal. 

 

Om kunden försummar att genomföra styrning enligt avtalet respektive att hålla manöversystemet funktionsdugligt ska kunden svara för de 

kostnader som detta förorsakar Ellevio, vidare utgår inte grundrabatt för styrning. 

 

Debitering och betalningsvillkor 
Elnätsavgifter för det styrbara laddabonnemanget beräknas och debiteras på samma sätt som för övriga effektabonnemang se: 

ellevio.se/foretagsvillkor, med undantag för aktivitetsrabatten vilken sammanställs och avräknas 1 gång per år i efterhand.  

Summan av grundrabatt och aktivitetsrabatt kan bli större än kostnaderna för anläggningen. 

 

Ändring av abonnemang 
Om kunden önskar ändra abonnemang till ett utan styrning krävs medgivande från Ellevio. 

 

http://www.ellevio.se/

