Prislista
Gäller från 2021-01-01

Priser anslutning
Anslutningsavgift 16-25 A
Avstånd

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

0-200 meter
30 000 kr
37 500 kr
200-600 meter
30 000 kr + 257 kr/m
37 500 kr + 321,25 kr/m
600-1200 meter
132 800 kr + 594 kr/m
166 000 kr + 742,50 kr/m
1200-1800 meter
489 200 kr + 372 kr/m
611 500 kr + 465 kr/m
> 1800 meter
Offert lägst 712 400 kr
Offert lägst 890 500 kr
Energimarknadsinspektionens avgiftsprinciper för anslutning till elnät. Avgiften grundas på
fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.

Anslutningsavgift fr.o.m. 35 A
Avstånd

Avgift exkl. moms

0-600 meter
600-1200 meter
1200-1800 meter
> 1800 meter

Offert: lägst 30 000 kr
Offert lägst 132 800 kr
Offert: lägst 489 200 kr
Offert: lägst 712 400 kr

Anslutningsavgift högspänning
Kostnad för en högspänningsanslutning offereras för varje enskilt fall.
Tillfälliga anslutningar lågspänning
Tillfällig anslutning

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

Upp till 63 A
4000 kr
5000 kr
≥ 80 A
5000 kr
6250 kr
Avgiften omfattar inkoppling, urkoppling av kabel i anvisad leveranspunkt samt montering och
demontering av mätutrustning i av kunden tillhandahållet skåp.
Priser för tillfällig anslutning gäller under förutsättning att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet.
Behövs det en tillfällig anläggning där kapacitet saknas räknas pris för faktisk kostnad och fås via
offert.

Tillfälliga anslutningar högspänning
Pris enligt offert

Återbesöksavgift
Om färdiganmäld anläggning inte är klar för anslutning debiteras en återbesöksavgift på 2500 kr exkl.
moms
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Mikroproduktion
Ersättning för nätnytta
För närvarande är nätnyttoersättningen 1,2 öre/kWh
Avgift för elnätsanslutning samt nätavgift
En avgift för elnätsanslutning tas ut om servissäkringen behöver ökas till högre än vad den
ursprungliga anslutningen är betald för.
En fast nätavgift tas ut för produktionsanläggningar över 43,5 kW. Avgiften avser den årliga
kostnaden för mätning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät.
Typ av elproducent
Småskalig elproducent, effekt 43,5kW - 1500 kW
Mikroproducent, säkring max 63 A, effekt max 43,5 kW
Mindre elproduktion än förbrukning på årsbasis

Antal
mätare

Fast nätavgift

1-2

1450 kr/år

1

0 kr/år

Provning av elmätare
Vid kontroll och provning av elmätare på kunds begäran skickar Sundsvall Elnät mätaren till ett
mätlaboratorium för provning. Om fel på elmätaren konstateras utgår ingen kostnad för kunden. Om
inget fel konstateras på elmätaren utgår en kostnad på 2000 kr exkl. moms.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Sker inte betalningen i rätt tid, utgår dröjsmålsränta som med 8 %
överstiger Riksbankens officiella diskonto under dröjsmålstiden

ADRESS

KONTAKT

Besöksadress: Förrådsgatan 5

060 600 50 00
info@sundsvallelnat.se

Postadress: 851 85 Sundsvall
www.sundsvallelnat.se

