E.ON Energidistribution – Prisområde Syd

Våra elnätsabonnemang för företag
Så räknar ni ut elnätskostnaden

Välj abonnemang utifrån behov
För att få el behöver ni ha ett elnätsabonnemang.
Ni väljer abonnemang efter hur mycket el ni använder
samtidigt. Det styr också hur stor huvudsäkring
ni behöver.
Abonnemanget består av en abonnemangsavgift och
kostnader för elöverföring. Företag med höga
säkringsbehov behöver effektabonnemang och för
dessa betalar man också en effektavgift.

Multiplicera elöverföringsavgiften med antalet använda
kilowattimmar och lägg till abonnemangsavgiften.
För effektabonnemang: Multiplicera också månadens
högsta effekt med effektavgiften och lägg till beloppet.
Uppgifter om er förbrukning finns på elräkningen
och på eon.se/navigator.
För detaljerade villkor, se tillämpningsvillkor och
Allmänna avtalsvillkor (NÄT 2012N rev) på eon.se

Elnätsavgiften i prisområde Syd
Gäller från den 1 januari 2022, tillsvidare
Elnätsabonnemang:

16 A, upp till 8 000 kWh/år, Lägenhet*

Abonnemangsavgift
kronor per månad

Elöverföringsavgift
öre per kWh

Effektavgift**
kronor per kW
och månad

57,00

59,52

-

16 A, upp till 8 000 kWh/år

121,00

49,92

-

16 A, över 8 000 kWh/år

336,00

17,64

-

20 A

445,00

17,64

-

25 A

576,00

17,64

-

35 A

845,00

17,64

-

50 A

1 264,00

17,64

-

63 A

1 643,00

17,64

-

620,00

7,68

91,20

Effekt, 400 volt och från 80 A***

Energiskatt och moms (25 %) tillkommer. Energiskatten är 35,60 öre/kWh (som gäller från och med den 1 januari 2021) exklusive moms.
I abonnemanget ingår elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift samt nätövervakningsavgift. Läs mer om avgifterna på elsakerhetsverket.se.
* Abonnemanget gäller för kunder som bor i en fastighet med gemensam elnätsanslutning och där det finns minst tre elnätsabonnemang. Maximal säkringsstorlek är 16 A vid
trefasanslutning eller 35 A vid enfasanslutning.
** Effektavgiften multiplicerad med effektvärdet ger din effektkostnad för månaden. Effektvärdet är ett uppmätt timmedelvärde för den högsta uttagna effekten under den månaden.
*** Vid säkring över 200 A tillkommer en kostnad för reaktiv effekt med 30 kronor/kVar och månad (exklusive moms) om uttaget av reaktiv effekt överstiger 50 % av den aktiva
debiterade effekten.

