TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER FÖR

EFFEKTKUNDER
– Växjö Energi Elnät AB
Gäller från och med 2009-10-01
Anslutning sker till mellanspänningsnätet (10 kV) eller lågspänningsnätet (0,4 kV).

•

Säsongsmässig eller periodiskt återkommande byte av prislista för nätavgifter är inte tillåtet.

•

Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad och enligt avlästa värden.

•

Fast avgift (kr/år) avser ett mätfack och betalas för varje kalendermånad. Avgift för mätfack utöver
ett debiteras enligt gällande prislista för effektkunder.

•

Effektavgift (kr/kW, månad) betalas varje kalendermånad för den högsta uttagna medeleffekten per
timme i kW under kalendermånaden.

•

Överföringsavgift (öre/kWh) betalas varje kalendermånad för överförd energi
under kalendermånaden.

•

För överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och
överföring av el till sådana anläggningar” NÄT 2012 N (rev) avseende nätavgifter effekt lågspänning
0,4 kV respektive NÄT 2012 H (rev) avseende nätavgifter effekt mellanspänning 10 kV. Nämnda
allmänna avtalsvillkor finns på vår hemsida www.veab.se.

•

Angivna elnätsavgifter tillåter fri uttagsrätt av reaktiv effekt (kVAr) varje kalendermånad intill 50
procent av den högsta uttagna aktiva effekten (kW) under respektive kalendermånad januari – april
och oktober – december. Under kalendermånaderna maj – september får ingen inmatning av reaktiv
effekt ske. Vid uttag utöver den fria uttagsrätten samt vid inmatning under kalendermånaderna maj –
september faktureras särskild avgift för överuttag reaktiv effekt (kr/kVAr, månad).

•

Överstiger någon månadseffekt anslutningseffekten skall ny anslutningseffekt bestämmas och
anslutningsavgift betalas för utökad anslutning enligt aktuella avgifter och villkor för anslutningsavgifter för mellanspänning.

•

Kunden är ansvarig för abonnemanget och för all överförd energi till dess att slutavläsning gjorts.

•

Tillsyn av avgifter och övriga villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

•

Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare samt vid till-, från- och återinkoppling och bristande betalning.
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