Villkor för elnätsabonnemang med huvudsäkring max 63 A
Förutom villkoren nedan tillämpas vid varje tid

villkor för

Dessa kan laddas ner från ellevio.se/villkor eller beställas från vår kundservice.
Enligt ellagen utövar Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsyn av abonnemang och villkor.

Elnätsavgifter
När din elanläggning ansluts till Ellevios elnät betalar du en engångsavgift, en anslutningsavgift. Så länge din anläggning är ansluten till elnätet betalar du elnätsavgift enligt villkoren
för ditt elnätsabonnemang. Elnätsavgiften består av:
‐ En fast avgift som beror på maximalt tillåten storlek på din huvudsäkring (A)
‐ En rörlig avgift som beror på den mängd el, i kilowattimmar (kWh), du använder
Elnätsavgiften ska täcka Ellevios kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra elnät och
anläggningar, samt för mätning, avläsning och administration.

Val av elnätsabonnemang
Du väljer elnätsabonnemang inom ramen för de villkor som gäller för abonnemanget. I
tabellen ser du vilka elnätsabonnemang som finns i ditt elnätsområde och villkoren för dem.
Valt elnätsabonnemang och säkringsstorlek ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Elnätsabonnemang

Villkor för abonnemanget

Gäller i
elnätsområde

Bas

Huvudsäkring max 20 A vid trefas, max 35 A vid enfas

Stockholm

Lägenhet

Endast för byggnad med gemensam elnätsanslutning om minst tre
elnätsabonnemang
Huvudsäkring max 20 A vid trefas, max 35 A vid enfas

Småförbrukare

Huvudsäkring 16 A vid trefas, max 35 A vid enfas

Huvudsäkring max 63 A vid trefas, i Nynäshamn max 200 A,
observera att 80-200 A ej kan nytecknas.

Enkel

Max 35 A vid enfas i Forsbacka, Nynäshamn och Stockholm
Max 35 A vid i Dalarna-Södra Norrland, Västkusten och Västra
Svealand-Västergötland. Observera att detta abonnemang ej lan
nytecknas.
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Dalarna-Södra
Norrland
Nynäshamn
Vallentuna (ej enfas)
Västkusten
Västra SvealandVästergötland
Dalarna-Södra
Norrland
Västkusten
Västra SvealandVästergötland
Dalarna-Södra
Norrland
Forsbacka
Nynäshamn
Stockholm
Västkusten
Västra Svealand Västergötland
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Tariff A

Huvudsäkring max 200 A vid trefas (80-200 A kan ej nytecknas)

Vallentuna

Tariff B

Huvudsäkring min 20 A, max 200 A vid trefas. Observera att
abonnemanget ej kan nytecknas.

Vallentuna

Huvudsäkring max 63 A vid trefas.
Kräver mätare som registrerar två tidsperioder

Tid

Lågpristid avser alla dagar fr o m 1 april t o m 31 oktober, samt
måndag-fredag kl. 22-06 och lördag-söndag kl. 00.24 fr o m
1 november t o m 31mars Övrig tid är högpristid.
Abonnemangets prisperioder ställer inte om till sommartid. Från sista
söndagen i mars till och med sista söndagen i oktober infaller
högpristid kl. 07-23.

Sommar

Huvudsäkring max 63 A vid trefas
Kräver mätare som registrerar två tidsperioder
Gällande högpristid och sommartid se abonnemang Tid ovan

Dalarna-Södra
Norrland
Stockholm
Västkusten
Västra SvealandVästergötland

Västkusten
Västra SvealandVästergötland

Mätning, avräkning och betalning
Mätvärden samlas in varje månadsskifte, samt när din elleverans påbörjas och avslutas.
Fakturering sker i efterhand utifrån insamlade mätvärden.
Mätaravläsning sker vanligtvis den 1:a varje månad varvid schablonavräkning tillämpas.
Timmätning med månadsvis schablonavräkning sker på anläggningar med
elnätsabonnemang upp till och med 63 A utan särskilda avgifter då kundens avtal med
elleverantören förutsätter att elen mäts per timme.
Faktura skickas 4, 6 eller 12 månader per år beroende på din årliga elanvändning, alternativt
enligt ditt önskemål. För konsumenter infaller förfallodagen minst 20 dagar efter det att
Ellevio avsänt fakturan. För näringsidkare gäller minst 15 dagar.
Om ett månatligt mätvärde saknas kan Ellevio fakturera preliminärt utifrån en uppskattad
användning. När ett nytt mätvärde har inkommit regleras den preliminära debiteringen på
nästkommande faktura.

Engångsavgift
Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av elnätsabonnemang betalar du engångsavgifter. För mer information kontakta vår kundservice.
Önskar du öka eller minska elnätsabonnemangets storlek måste du själv anlita och bekosta en
behörig elinstallatör som byter bottenkontakter för huvudsäkringarna, samt meddelar
förändringen till Ellevio. Vid utökning av abonnemanget ska elinstallatören först inhämta
medgivande från Ellevio.
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