Säkringsabonnemang 16-63 A

Nedanstående punkter är ett komplement till allmänna
avtalsvillkor.
Elnätsavgift
• Samtliga elnätsavgifter gäller för anslutning vid
spänning 400/230 V.
• Kunden väljer mellan de prislistor som finns
tillgängliga för aktuell säkringsstorlek och
prisområde. För byte av säkringsstorlek
kontaktar kunden en behörig elektriker.
• Periodvis byte av prislista och säkringsstorlek är
inte tillåtet.
• Elnätsavgiften består av en abonnemangsavgift
samt en elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften
styrs av storleken på huvudsäkringen samt val av
elnätsprislista vid 16 A. Elöverföringsavgiften styrs
av hur många kilowattimmar du använder.
• Abonnemangsavgift debiteras vid varje fakturatillfälle i efterskott. Abonnemangsavgiften
fördelas efter det antal dagar som fakturan
omfattar. Elöverföringsavgift faktureras för
överförd energi (kWh) under fakturaperioden.

Lägenhetsabonnemang
Förutsättningarna för att kunna välja
lägenhetsabonnemang är:
• Att det finns minst tre uttagsabonnemang inom
byggnad med gemensam elnätsanslutning.
• Abonnemang med trefas-anslutning 16 Ampere
eller enfas-anslutning max 35 Ampere med en
maximal förbrukning på 8 000 kWh per
anläggning kan välja lägenhetsabonnemang.
Övrigt
• Från- och återinkopplingsavgifter utgår vid
bristande betalning.
• Flytt/ägarbyte anmäls 30 dagar i förväg.
• Mätaravläsning sker normalt en gång/månad
och när abonnemanget upphör.
• Kontroll av mätare kan utföras på kundens
begäran. För hushållskunder gäller att om
avvikelsen är mindre än ± 5 % debiteras kunden
kostnader för provning enligt gällande prislista.
• Vid strömavbrott som överstiger 12 timmar
lämnas avbrottsersättning.
• Anslutning av elproduktion (t.ex. solceller,
vindkraft) måste godkännas av nätägaren.
• Anslutningsavgift debiteras vid nyanslutning och
kan bli aktuell vid abonnemangsförändring, till
exempel vid utökning till större säkring än 25A.
Fortsättning
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Tillämpningsbestämmelser
elnätsabonnemang

Samtliga avgifter gäller för normal anslutning
och under förutsättning att avtal finns.

Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning. Anslutningsspänning och anslutningspunkt
bestäms av E.ON Energidistribution AB med hänsyn till
lokala förhållanden samt effektuttagets storlek
och karaktär. För anslutningen tillämpas det elnätspris som gäller vid aktuell anslutningsspänning och anslutningspunkt.
Effektavgift
Effektavgift erläggs för den högsta i anslutningspunkten uttagna timmedeleffekt respektive månad.
Reaktiv effekt
I anslutningspunkten äger kunden rätt till uttag av
reaktiv effekt upp till 50%. Uttagsrätten anges som
förhållandet mellan högsta värdet under respektive
månad januari-april och oktober-december för uttagen
reaktiv timmedeleffekt i kVAr och motsvarande aktiva
effektuttag under månaden i kW.
Ingen inmatning av reaktiv effekt får ske under majseptember. Avgift debiteras när uttaget av reaktiv
effekt överskrider angiven gräns.
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Avgiften debiteras månaden efter att uttaget har skett.
För lågspänningskunder med en huvudsäkring på 200
A och lägre debiteras ingen reaktiv överuttagsavgift.
Debitering och betalning
Debitering sker normalt i början av månaden i efterskott. Kunden får fakturera i perioden 15:e till 29:e för
fast avgift, effektavgift och rörlig elöverföringsavgift
baserad på definitiva värden på högsta entimmeseffektvärdet och uttagen energi under månaden.
Betalning ska vara E.ON Energidistribution AB tillhanda senast den angivna förfallodagen på fakturan,
om inte annat skriftligen avtalats.
Övrigt
Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare, till-,
från- och återinkoppling och bristande betalning.
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Effektabonnemang 80 A och uppåt

