Regionnät normalleverans

E.ON Elnät

Tillämpningsbestämmelser
regionnät normalleverans
Effektabonnemang högspänning
Anslutning
Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och
under förutsättning att avtal finns.
Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning eller
utökning. Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av nätägaren med hänsyn till lokala
förhållanden samt abonnemangets storlek och
karaktär. För anslutningen tillämpas det elnätspris
som gäller vid aktuell anslutningsspänning och
anslutningspunkt.
För högspänning gäller att vid anslutning av flera
fack i samma station ingår i grundavgiften (vid
respektive spänning) kostnad för mätning i högst
tre fack. Avgiften bestäms av den högsta förekommande spänningen. Vid ytterligare fack tillkommer 1/5 fast avgift per fack (vid respektive
spänning).
Abonnerad effekt
Abonnerad effekt ska fastställs i förväg och
abonnemanget får ej utan särskilda skäl förändras
under pågående kalenderår. Abonnemanget ska
motsvara minst det högsta under året respektive
under vintermånad förekommande värdet på
uttagen timmedeleffekt. Anmälan om ny
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abonnemangsnivå ska ske senast den 30 november
och vara fastställd senast den 31 december för
påföljande år.
Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Abonnemangsavgiften är
uppdelad i en avgift för helår och en tilläggsavgift
för vintermånad, som gäller för motsvarande
abonnerade effekter. Avgift debiteras med 1/12 per
månad av den sammanlagda årsavgiften.
Reaktiv effekt
I anslutningspunkten äger kunden rätt till uttag
av reaktiv effekt (från nätägarens nät) upp till
procenttal enligt tabell. Uttagsrätten anges som
förhållandet mellan högsta värdet under perioderna
januari-april och oktober-december för uttagen
reaktiv timmedeleffekt i kvar och motsvarande
helårsabonnemang i kW.
I de fall särskilda skäl föreligger kan efter prövning
reaktivt abonnemang tecknas.

Fortsättning

För inmatning av reaktiv effekt (till nätägarens nät)
gäller att ingen inmatning får ske kostnadsfritt
under perioden maj-september. Reaktivt inmatningsabonnemang kan tecknas. Tecknas abonnemang kompenserar nätägaren centralt för
inmatningen.
Överuttag
Aktivt överuttag föreligger när uttagen timmedeleffekt överskrider den abonnerade effekten.
Överuttagsavgift utgår enligt värde i tabell på
skillnaden mellan högsta timmedeleffekten under
året, eller aktuell period, och abonnerad effekt.
(Högsta timmedeleffekt (kW) – Abonnerad effekt
(kW) * Överuttagsavgift (kr/kW)).
Överuttag av reaktiv effekt föreligger när uttaget av
reaktiv effekt överskrider angiven gräns och medför
debitering av överuttagsavgift på den andel som
överskrider fritt uttag.
Överinmatning av reaktiv effekt föreligger när
inmatningen av reaktiv effekt överskrider noll eller
tecknat abonnemang. Detta medför debitering av
överinmatningsavgift. För att kunden ska få rimlig
tid att koppla ifrån eller koppla in kondensatorbatterier kommer ingen överinmatningsavgift att
debiteras för perioden 1-7 maj och 24-30 september.
Överuttagsavgift och överinmatningsavgift
debiteras på decemberfakturan (för hela året).

Debitering och betalning
Debitering sker normalt i början av månaden
i efterskott, varefter kunden erhåller fakturering i
perioden 15:e till 29:e av grundavgift, abonnemangsavgifter och rörlig elöverföringsavgift baserad på
definitiva värden på uttagen energi under månaden.
Grundavgift och abonnemangsavgifter debiteras
med 1/12 av årsavgiften per månad.
Betalning ska vara nätägaren tillhanda senast på
den i fakturan angivna förfallodagen, vilken infaller
tidigast 15 dagar efter det att nätägaren avsänt
fakturan, om inte annat skriftligen avtalats.
Övrigt
Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare,
till-, från- och återinkoppling och bristande
betalning.

