Ny elnätsavgift

Effektpris - en mer rättvis elnätsavgift
Baserad på din faktiska användning av elnätet.

Betala bara för den el du använder.

Den 1 januari 2019 inför vi en ny elnätsavgift, effektpris, för dig som har
säkringsstorlek 35, 50 och 63 Ampere. Effektpriset är baserat på din faktiska
användning av elnätet, vilket ger dig som kund en mer rättvis elnätsavgift
och större möjlighet att själv kunna påverka din kostnad.

Skillnaden för dig
Den nuvarande elnätsavgiften består av två
delar:
1.

En fast avgift som baseras på din
säkringsstorlek.

2.

En rörlig avgift som baseras på hur
mycket el vi transporterar genom nätet
till dig.

Den nya elnätsavgiften kommer att bestå av
tre delar:
1.

En fast avgift som är oberoende av din
säkringsstorlek.

2.

En rörlig avgift som, precis som
tidigare, baseras på hur mycket el vi
transporterar genom nätet till dig.

3.

En rörlig effektavgift (månadsmax)
som baseras på ditt effektuttag, det vill
säga din högsta faktiska användning av
elnätet.
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Påverka din elkostnad.
Vad menas med effekt?

Hur beräknas ditt månadsmax?

Effekt är mängden el du använder vid ett
visst tillfälle. Om du till exempel använder
stora elmotorer samt tork-, värme- och
kylanläggningar samtidigt, så blir ditt
effektuttag högt under just den tiden. Om
du istället använder anläggningarna efter
varandra, så blir ditt effektuttag istället lågt
under en längre tid.

Ditt månadsmax baseras på den timme
under månaden som du har använt mest
energi. Om du sprider ut användningen över
mer än en timme så minskas toppeffekten
och därmed ditt månadsmax. Det innebär
alltså att du själv kan hålla nere kostnaden
genom att sprida ut din elanvändning.
Månadsmax beräknas månadsvis och
debiteras hela året.
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Tillsammans gör vi
Eskilstuna grönare.

