
 
 
 

Nättariff Enkeltariff Tidstariff 
Huvudsäkring (A) Abonnemangsavgift (kr/år)  

Lägenhet 16 A 1 875 - 
16 A 4 350 7 050 
20 A 5 475 8 425 
25 A 6 800 9 975 
35 A 9 350 13 138 

Tid Överföringsavgift (öre/kWh) 
 

Höglasttid 23,50 41,62 
Övrig tid 23,50 16,62 

Samtliga priser är inklusive moms.   
 

För kunder med större effektbehov än 35 A hänvisas till prislistan för näringsidkare. 
 

Information och villkor 
 

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar 
du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge 
anläggningen är ansluten betalar du enligt en 
nättariff. Nättariffen ska täcka Linde Energis 
kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra 
anläggningar samt för mätning, avläsning och 
administration. Du väljer själv nättariff inom ramen 
för de villkor som gäller för respektive tariff. Linde 
Energi står gärna till förfogande för råd om val av 
nättariff. Periodiskt återkommande ändring av 
tariff eller huvudsäkring medges inte. 

 
Enkeltariff 
Enkeltariff passar dig som har normal eller hög 
andel av din elförbrukning under höglasttid. Det är 
samma pris hela året. 

 
Tidstariff 
Tidstariff passar dig som har normal eller låg andel 
av din elförbrukning under höglasttid. Det är lägre 
pris under vissa tider av året. 

 
Abonnemangsavgift 
Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på 
storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring. 

 
 

Överföring 
Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). 
Din kostnad beror på din elförbrukning i 
kilowattimmar (kWh). 

 
Höglasttid 
Höglasttiden är måndag-fredag kl 06-22 under 
januari, februari, mars, november och december. 

 
Lägenhet 16 A 
Lägenhet 16 A gäller enbart för abonnemang i 
flerbostadshus som är anslutna till en gemensam 
servisledning. Fastighetsägaren har tecknat ett 
särskilt abonnemang för byggnadens allmänna 
behov. 

 
Myndighetsavgifter 
Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt 
elberedskapsavgift ingår i elnätspriserna. 

 
Allmänna avtalsvillkor 
Linde Energi AB tillämpar Svensk Energis Allmänna 
avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev och NÄT 2012 N rev. 
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