
 

Elnätspriser 2020 - företag 
Priserna är exkl. moms och gäller från 1 januari 2020 

 

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Energi får 

samhällets hjul att snurra och gör vardagen både säker och bekväm - oftast helt utan att det 

märks. 

För oss på Falbygdens Energi är det viktigt med hållbarhet och för att kunna erbjuda det 

måste vi investera så att näten blir alltmer driftsäkra och kan hantera framtidens behov .  
 

Abonnemang Fast 

avgift/år 

Elöverföring 

per kWh 

Energiskat

t  

per kWh 

Månadseffekt Reaktiv effekt 

Lägenhetstaxa* 1 669,40 kr 22 öre 35,30 öre - - 

Normaltaxa max 

63A 
2 419 kr 22 öre 35,30 öre 38 kr/kW/mån 

- 

Normaltaxa över 

63 A 
10 494,20 kr 17 öre 35,30 öre 59 kr/kW/mån 

- 

Högspänningstaxa 47 682  kr  8 öre 35,30 öre 49,50 kr/kW/mån 10 kr/kVAr/mån 

*Lägenhetstaxan avser abonnemang i flerbostadshus där det finns en gemensam servis för fyra eller fler abonnemang 

med undantag av kedjehus, radhus och liknande sammanbyggda hus. Vid ny anläggning gäller att samtliga elmätare 

inom en huskropp skall vara samlade på ett ställe. Lägenhetstaxa tillämpas endast för abonnemang med mätarsäkring 

storlek 16A (3-fas) eller 25A (1-fas), samt en maximal årsförbrukning på 8 000 kWh/anläggning. 

• Elnätsavgifternas komponenter 

 
Fast avgift varierar beroende på vilket abonnemang man har. I denna avgift ingår  

myndighetsavgifterna elsäkerhets-, nätövervakning och elberedskapsavgift. 

 

Elöverföring är en rörlig elnätsavgift som varierar beroende på den mängd el mätt i kWh som 

Används. 

 

Månadseffekt grundar sig på den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden  

 

Reaktiv effekt  är en avgift som uttrycks i kr/kV Ar/ mån, den grundar sig på den högsta 

uttagna reaktiva medeleffekten per timme under månaden som överstiger 50 % av den  högsta 

uppmätta aktiva effekten i kW under månaden.  

 

Från och med 1 januari 2018 ingår även energiskatt, som tidigare fakturerades av din 

elhandlare, i din elnätsfaktura. 

 

 



 

• Engångsavgift 

 
Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av abonnemang utgår engångsavgifter, för 

mer information kontakta vår kundservice. 

 

• Fakturering 

Fakturering sker månadsvis. För att du som kund ska spara på tid och miljöpåverkan 

rekommenderar vi digital faktura eller faktura via mejl, vänd dig till vår kundservice så 

hjälper vi dig. 

 

• Uppsägning/flytt 

Vi tillämpar 1 månads uppsägningstid. Uppsägningstiden går att förkorta om den nya kunden 

godkänner att ta över abonnemanget tidigare. OBS! Vi kan inte datera flyttar bakåt i tiden 

oavsett om det finns en ny kund som tar över eller inte.   

Flyttanmälan kan du göra på vår hemsida www.falbygdensenergi.se/flyttning eller ringa vår 

kundservice 0515- 77 75 00. 

 

• Tillfälliga abonnemang 

Tillfälliga abonnemang kan erhållas under högst ett år för exempelvis byggkraft. För detta 

debiteras en engångsavgift som inkluderar till- och frånkoppling. Fast avgift utgår enligt 

normaltaxa. Tillfälliga abonnemang får ej överlåtas.  

• Information 

På vår hemsida www.falbygdensenergi.se finns mer information om elnätsregleringen, 

elnätsavgifterna och effekttariff samt mycket mer. Där du kan du också gå in på Mina sidor 

och bland annat se din elanvändning och fakturor. 

• Övrigt 

I övrigt tillämpar vi de allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 N (rev2) för näringsidkare samt 

Nät 2012 H (rev2) för högspänning, de finns att läsa på vår hemsida eller kan beställas från 

kundservice. 

 
Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen. 

http://www.falbygdensenergi.se/

