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AVGIFTSVILLKOR (HSP) 
 
för pågående anslutning och överföring av el på högspänning från nät som innehas av Skånska Energi Nät AB. 
 
Avgifterna gäller från och med 2023-01-01 och beräknas årsvis enligt A - F nedan. 
 
A Avgifter 

1  Fast avgift 25 000 kr/år 

2  Abonnemangsavgift 94 kr/kW, år 

 Abonnemangsavgift, vinter vardag 227 kr/kW, år 

3  Energiavgifter för överförd energi 13,0 öre/kWh 

4 Energiskatt 36,0 öre/kWh 

 
 
B  Vinter vardag 
 

Med vinter vardag avses måndag - fredag klockan 06.00 - 22.00 under månaderna januari - mars och 
november - december.  

 
C Debitering och debiteringseffekt  
 
1 Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.  

 
2 Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Abonnemangsavgiften är 

uppdelad i en avgift för helår och en tilläggsavgift för vinter vardag, som gäller för motsvarande 
abonnerade effekter. Avgift debiteras med en tolftedel per månad av den sammanlagda årsavgiften. 
 

3 Energiavgift debiteras månadsvis med energiavgifter enligt punkten A3 ovan, för under månaden uttagen 
energi.  
 

4 Energiskatt tas ut av nätbolaget och betalas in till staten. Skatten avser gällande skattenivå 1 januari 2022 
(Källa: Skattemyndigheten)  
 

5 Myndighetsavgifter som består av elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift 
ingår.  

 
D  Överskridande av abonnemang 
 

Överskridande av abonnemanget föreligger när det högsta värdet på uttagen timmedeleffekt överstiger 
den abonnerade effekten och medför debitering av särskild avgift. 
 
Särskild avgift debiteras på sluträkningen med ett tillägg på aktuell abonnemangsavgift för hela den 
överuttagna effekten med 100 %. 
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E  Reaktiv effekt 
 

I avgifterna för respektive uttagspunkt ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50 % av förhållandet 
mellan högsta månadsvärdet under året för uttagen reaktiv timmedeleffekt i kVar och motsvarande 
abonnerad effekt i kW. 
 
Vid överuttag då uttagen reaktiv effekt överskrider angiven gräns, under perioden januari-april och 
oktober-december, erläggs särskild avgift enligt följande. 
 
Anslutningspunkt   Överuttagsavgift 

 Högspänning 10-20 kV  155kr/kVar 
 
F  Skatt 
 Angivna avgifter gäller exklusive skatter (moms). 
 
G  Tidsbegrepp 
 Angivna klockslag avser svensk normal tid. 
 


