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FILIPSTAD ENERGINÄT

Filipstad Energinät AB 2019-01-01.
Tariffer för konsumenter med Mikroproduktion
Fast avgift kr/år
1,25
Tariff

FN
Normaltariff
Exkl. moms

*Lägenhet
16A
20A
25A
35A
50A
63A

1 052
2 731
3 447
4 637
6 458
9 997
12 695

Inkl. moms
1 315
3 414
4 309
5 796
8 073
12 496
15 869

*Tariff lägenhet tillämpas endast för lägenhet och lokal i fastighet med gemensam
elnätsanslutning för minst 3 abonnemang. 3-Fas max 16A, 1-Fas max 25A
Rörlig överföringsavgift för förbrukad energi, öre/kWh
Exkl.moms
Inkl.moms
Normaltariff

17,50

21,88

Ersättning för inmatad energi på nätet, öre/kWh
Exkl.moms
Inkl.moms
0,80

Tillkommer:

1,00

Lagstadgade avgifter

Elsäkerhetsavgift:
Nätövervakningsavgift:
Elberedskapsavgift:

Postadress:
FILIPSTAD ENERGINÄT AB
Box 150
S-682 24 FILIPSTAD
E-post: filipstad.energinat@filipstad.se

Exkl.moms Inkl.moms
9,5 kr/år
11,88 kr/år
3 kr/år
3,75 kr/år
45 kr/år
56,25 kr/år

Besöksadress:
Konsul Lundströmsväg 4
FILIPSTAD

Tfn 0590-613 62
Fax 0590-615 71

Organisationsnummer: 556517-4991
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Tillämpningsbestämmelser Mikroproduktion
1. Mikroproduktion tariffer avser trefasanslutningar till lågspänning 400/230 Volt (V) med högst 63
Ampere (A) huvudsäkring och med en elproduktion som kan mata in en effekt om högst 43,5
kilowatt (kW). Vid enfasanslutning med huvudsäkring upp till och med 25 A
gäller samma avgifter som vid 16 A. Villkoren förutsätter att kundens uttag av elenergi i kWh under
ett kalenderår är större än kundens inmatning av elenergi. Om så inte är fallet ändras kundens
villkor till småskalig elproduktion.
2. Kundens inmatning till elnätet mäts och avräknas timvis.
3. Kunden väljer själv storlek på huvudsäkringen. Vid val av huvudsäkring måste både
högsta möjliga uttag och högsta möjliga inmatning av el beaktas.
4. Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåten.
En ändring av nättariff liksom en ändring av huvudsäkring ska gälla i minst ett år.
5. Fakturering sker normalt månadsvis. Abonnemangsavgiften (kr/år) proportioneras till
fakturaperiodens längd. Överföringsavgift och energiersättning (öre/kWh) faktureras för uttagen
respektive inmatad elenergi under perioden.
6. Abonnemangsavgift (kr/år) betalas för huvudsäkringens storlek i Ampere (A). Överföringsavgift
(öre/kWh) betalas för uttagen el. . Energiersättning (öre/kWh) betalas till kunden för inmatad
elenergi i kWh.
7. Anslutningsavgift blir aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning.
8. Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överföring till dess slutavläsning gjorts.
Flyttning/ägarbyte ska anmälas 10 dagar i förväg för att elleveransen ska fungera utan avbrott och
för att undvika felaktig fakturering. Anmälan görs till vår kundservice.
9. Filipstad Energinät AB ställer krav på att anläggningen ansluts till elnätet av behörig installatör
vilken skall komma in med föranmälan innan montaget börjar, samt färdiganmälan när
anläggningen är klar att tas i drift. Vid inlämnande av föranmälan skall det även bifogas underlag
som bekräftar att anläggningen innehåller utrustning som säkerställer att elnätet inte spänningsätts
från solcellsanläggningen vid spänningsbortfall på elnätet.
11. Filipstad Energinät AB ställer särskilda krav på att kundens elproduktionsanläggning är utförd
enligt gällande lagar, förordningar och direktiv.
12. Kunden ansvarar för att teckna avtal med en elhandlare om försäljning av inmatad elenergi samt
att ansöka om elcertifikat hos Energimarknadsinspektionen.
13. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 K för konsumenter och NÄT 2012 N för
näringsidkare som finns på vår hemsida www.filipstad.se
14. Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.
Postadress:
FILIPSTAD ENERGINÄT AB
Box 150
S-682 24 FILIPSTAD
E-post: filipstad.energinat@filipstad.se

Besöksadress:
Konsul Lundströmsväg 4
FILIPSTAD

Tfn 0590-613 62
Fax 0590-615 71

Organisationsnummer: 556517-4991

