
 
 TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER FÖR  

EFFEKTKUNDER  
Gäller från och med 2023-01-01  
Generella bestämmelser  
• Anslutning sker till mellanspänningsnätet (10 kV) eller lågspänningsnätet (0,4 kV).  
• Kund som byter elleverantör behåller gällande nätavgift.  
• För anslutning och överföring av el ska ”NÄT 2012 N (rev)” för näringsidkare lågspänning och NÄT 2012 H (rev) 
avseende anslutning till mellanspänning tillämpas. För konsument gäller ”NÄT 2012 K (rev 2)”. Nämnda allmänna 
avtalsvillkor finns på vår hemsida veab.se.  
• Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överförd energi till dess att avtalet är uppsagt och 
uppsägningstiden löpt ut.  
 
Anslutningsavgift  
Anslutningsavgift debiteras vid nyanslutning och utökning enligt anslutningsavgifter för låg- och mellanspänning. 
Överstiger någon månadseffekt anslutningseffekten skall ny anslutningseffekt bestämmas och anslutningsavgift 
betalas för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter för lågspänning respektive 
mellanspänning.  
 
Abonnemangs- effekt- och överföringsavgift  
• Abonnemangsavgift (kr/mån) betalas varje kalendermånad.  
• Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje kalendermånad för den högsta uttagna medeleffekten per timme i 
kW under kalendermånaden.  
• Överföringsavgift (öre/kWh) betalas varje kalendermånad för överförd energi. Priset för den rörliga 
överföringsavgiften på din faktura är sammansatt av flera delkomponenter. Överföringsavgiften består av en fast 
del per kilowattimme och en rörlig del per kilowattimme som sätts utifrån timvärdet på elbörsen och beräknas 
timme för timme. På din faktura presenteras medelpriset som är det sammanvägda priset av alla timmarna 
under kalendermånaden och beror på hur elanvändningen har fördelats under dygnets alla timmar. 
 
Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande byte av prislista för nätavgifter och abonnemang är inte tillåtet. 
Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.  
 
Tillkommande mätfack  
Avgift för tillkommande mätfack, utöver ett mätfack, debiteras enligt gällande prislista för effektkunder.  
 
Avgift för reaktiv effekt (Gäller för 80 A och över) 
Under perioderna januari-april och oktober-december tillåts uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 50 procent av 
den högsta uttagna aktiva effekten (kW) under respektive kalendermånad. Överskrider den uttagna 
timmedeleffekten den tillåtna effekten debiteras överuttagsavgift för skillnaden mellan dessa effekter (kr/kVAr, 
månad). Under perioden maj-september tillåts uttag utan extra kostnad.  
 
Fakturering  
Fakturering av de löpande nätavgifterna sker normalt efter varje kalendermånad och enligt avlästa värden.  
 
Särskilda avgifter  
Särskilda avgifter debiteras vid:  
• Till, från- och återinkoppling av mätare  
• Bristande betalning  
• Vid begärd kontroll av elmätare, initierad av kund, där felaktigheter ej kunnat påvisas  
 


