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Elnätspriser för Vallentuna från och med 1 oktober 2022 
Elnätsabonnemang max 63 A (priser avser trefas där inget annat anges) 

 
Din elnätsavgift består av två delar: 

• En fast del som beror av huvudsäkringens storlek (A), dvs. hur mycket el du maximalt kan använda 

• En rörlig del som beror av den mängd el, i kilowattimmar (kWh) du använder 
 

Abonnemang Lägenhet 

Säkring 

Fast Elnätsavgift Rörlig elnätsavgift Fast Elnätsavgift Rörlig elnätsavgift 

kr/mån, inkl. moms öre/kWh, inkl. moms kr/mån, exkl. moms öre/kWh, exkl. moms 

16 A, 20 A 
Enfas max 35A 

Enfas Enkel max 20A 
105 52,0 84 41,6 

Abonnemang Enkel    

Säkring 

Fast Elnätsavgift Rörlig elnätsavgift Fast Elnätsavgift Rörlig elnätsavgift 

kr/mån, inkl. moms öre/kWh, inkl. moms kr/mån, exkl. moms öre/kWh, exkl. moms 

16 A 
Enfas Enkel 25-35A 

310 

30,0 

248 

24,0 

20 A 405 324 

25 A 505 404 

35 A 765 612 

50 A 1 175 940 

63 A 1 685 1 348 
 

 

Så räknar du ut din elnätskostnad per 

månad 
 

fast elnätsavgift per månad (i kr) + rörlig elnätsavgift (i 

öre/kWh) / 100 x din elanvändning under en månad 

(i kWh) 
 

Exempel 

Anta att du bor i villa med 20 A huvud-säkring, har 

abonnemang Enkel och använder 1 500 kWh el 

under en månad. Din elnätskostnad inklusive moms blir 

då: 

 

405 kr + (30 öre/kWh /100 x 1 500 kWh) = 855 kr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I elnätspriset ingår 
statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och 

elberedskapsavgift. I priser inklusive moms 

ingår moms med 25%. 

 

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på 

el. Aktuell skattesats och mer information 

hittar du på ellevio.se och skatteverket.se. 

 
 

 

 

 

Du kan läsa mer om våra elnätspriser och 

abonnemang på Priser & abonnemang Privat 

respektive Priser Företag. Gällande villkor 

hittar du på Villkor Privat respektive Villkor 

Företag. 

http://www.ellevio.se/
https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/forsta-din-elkostnad/det-har-betalar-du-for/vara-abonnemang-och-priser/
https://www.ellevio.se/foretag/om-er-el/forsta-er-elnatskostnad/det-har-betalar-ni-for/ert-pris/
https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/forsta-din-elkostnad/det-har-betalar-du-for/vara-villkor/
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/

