Välj abonnemang utifrån dina behov

Så här räknar du ut din elnätskostnad

Information om din elanvändning och vilket
elnätsabonnemang du har finns på din elräkning,
på eon.se/mitteon eller i E.ON appen.

Kostnaden för elen du använder fakturerar det
elhandelsbolag du valt.

För att kunna använda el i din bostad behöver du ett
elnätsabonnemang. Du väljer abonnemang utifrån hur
stor säkring du behöver samt i vissa fall hur mycket el
du använder per år.

Du beräknar din totala kostnad genom att multiplicera
elöverföringsavgiften med antalet kilowattimmar som
du använt. Lägg sedan till abonnemangsavgiften. För
detaljerade villkor, se Tillämpningsvillkor och Allmänna
avtalsvillkor (NÄT 2012K rev) på eon.se.

Elnätsavgiften i prisområde Nord
Gäller från den 1 januari 2021, tillsvidare
Elnätsabonnemang

Abonnemangsavgift
kronor per månad

Elöverföringsavgift
öre per kWh

80,00

138,70

16 A, upp till 8 000 kWh/år

172,50

124,85

16 A, över 8 000 kWh/år

565,00

65,95

20 A

723,75

65,95

25 A

918,75

65,95

35 A

1 313,75

65,95

50 A

1 917,50

65,95

63 A

2 453,75

65,95

750,00

47,55

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

Effekt, 400 volt och från 80 A***

Effektavgift**
kronor per kW
och månad

123,00

Alla avgifter är inklusive moms (25%). I överföringsavgiften ingår energiskatt, med 44,50 öre/kWh (som gäller from 1 januari 2021) inklusive moms. I
kommuner med reducerad energiskatt görs ett avdrag med 12 öre/kWh inklusive moms.
I abonnemanget ingår elberedskapsavgift med 49 kr och elsäkerhetsavgift med 12,75 kr samt nätövervakningsavgift med 5,44 kr per abonnemang och år, alla inklusive moms.
* 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 37,50 kr/ kVar och månad (inkl. moms) om uttaget av reaktiv effekt överstiger 50 % av den aktiva debiterade
effekten.
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Våra elnätsabonnemang för privatkunder

