Elnätstariffer
gällande från 1 februari 2022
SKYLLBERGS BRUKS AB
694 99 Skyllberg
Tel 0583-40300
Journummer 0583-40017

Nätkostnad gällande för säkringsbaserade lågspänningsabonnemang
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Abonnemangsavgift
kr/år

Rörlig avgift öre/kWh

Anmärkning:

I flerfamiljshus, där särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov, utgår avgift i tariffklass 9.
Tariffklass 11 är fördelaktigare än tariffklass 10 för förbrukning över 8 194 kWh/år.

Faktura sänds normalt ut 6 gånger per år, varvid fasta avgifter delas jämt över året. De rörliga avgifterna faktureras baserat på uppmätt
förbrukning. Saknas avläsning debiteras preliminärt antal kWh baserat på årsförbrukning. Fakturorna förfaller till betalning vid
månadsskiftet närmast efter fakturans datering.

Fr o m den 1 januari 2022 uppgår energiskatten till 36,0 öre/kWh (45,0 öre/kWh inkl moms).

Utöver ovanstående elnätsavgifter tillkommer av myndigheter fastställda extra avgifter såsom elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och
elberedskapsavgift med fn 11,10 kr, 4,35 kr respektive 39,20 kr/år vartill kommer moms.

Leveransavtal för el kan tecknas med SkyllbergsKraft AB. Man kan då välja mellan ett fastprisavtal över längre tid och ett rörligt pris som
följer prisförändringar på elbörsen Nordpool. Vid köp av el från SkyllbergsKraft AB kommer el att samfaktureras med elnätsavgifterna.

Fakturering uppmätt förbrukning

Ledningsgator

Fakturering grundar sig i normalfallet på verklig uppmätt
förbrukning vad avser rörliga nätavgifter. Får vi av någon
anledning inte kontakt med elmätaren, faktureras ett
preliminärt antal kWh baserat på registrerad årsförbrukning.
Rättelse sker i sådana fall i nästkommande räkning.

För att säkerställa elleveranser upphuggs luftledningsgator
med vissa tidsintervaller. Markägare som har speciella
önskemål om hänsyn beträffande vissa träd, buskar och
andra hinder, ombedes meddela bolaget detta.
Högspänningsgatornas bredd är normalt 7 meter. Enstaka
riskträd utanför ledningsgatan tas också bort.

Vad ingår i elnätsavgifterna?
I dessa ingår kostnaderna för distributionen av el såsom
underhåll och förnyelse av elnätet, ledningsförluster samt
mätare och mätaravläsning. Elnätspriset består av en fast
och en rörlig avgift. Den fasta avgiften för abonnemanget,
baseras på av storleken på Din huvudsäkring. Den rörliga
avgiften, beror på hur stor Din elförbrukning är.

Staten övervakar elnätsföretagen
Elnätsavgiften betalar Du till den elnätsägare som äger
elledningarna där Ditt abonnemang finns. Du kan inte välja
elnätsägare. Elnätsföretagen har ensamrätt för
elleveranserna inom sitt geografiska område.
Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att granska att
elnätsägarna sköter sitt uppdrag och att elnätsavgifterna är
skäliga.

Felanmälan
Strömavbrott kan under normal arbetstid anmälas på
telefon 0583-403 00. Vid avbrott efter normal arbetstid
kan felanmälan göras på telefon 0583-400 17 varvid
talregistrering av felanmälan sker. Felanmälningar sänds
omgående ut per radio till jourhavande elmontör som
därmed så snabbt som möjligt avhjälper uppkomna fel.

Lågspänningsgatornas bredd varierar beroende på om
elledningen utgöres av s.k. friledning eller hängkabel men
är sällan i behov av bredare gata än 3 meter.

Anslutningsavgifter
Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av
elabonnemang utgår anslutningsavgift.
Normalt utgår anslutningsavgiften för ledning till
abonnentens tomtgräns eller annan av nätägaren vald
leveranspunkt för mätarsäkringar 16–25 A, med 30 000 kr,
inkl. moms, f.n. 25 % = 37 500 kr.
För anläggningar, som medför högre kostnader utgår
förhöjd anslutningsavgift.
Uppgift om anslutningsavgiftens storlek i varje särskilt fall
lämnas på begäran av bolaget.
Anslutningsavgiften skall på begäran erläggas i förskott.
Om Du önskar öka eller minska abonnemangets storlek får
detta endast utföras av bolaget godkänd behörig
elinstallatör som i varje särskilt fall först erhållit nätägarens
medgivande till förändringen. Skyllbergs Bruks AB är
anslutet till tjänsten www.foranmalan.nu där elinstallatörer
registrerar förändring på kundanläggning.

Om Du får strömavbrott, kontrollera alltid först Dina
säkringar och eventuell jordfelsbrytare. Om Du misstänker
att felet finns i Din anläggning bör Du ta kontakt med en
behörig elinstallatör.

Periodiskt återkommande ändring av tariff eller
huvudsäkring medges inte. Vald nättariff ska tillämpas
minst tolv månader i följd.

Lagning av fel på abonnentens anläggning skall betalas av
abonnenten, i övrigt av nätägaren.

Övrigt
Senaste version av allmänna avtalsvillkor tillämpas fn NÄT
2012 K (rev2) för konsument respektive NÄT 2012 N (rev)
för näringsidkare.
Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta jämte
kravavgift. Dessa avgifter påföres nästkommande räkning.
Vid speciella leveransförhållanden förbehåller sig bolaget
rätt att tillämpa andra villkor än de ovan angivna.
Övrig info se hemsida www.skyllbergsbruk.se

