C4 Elnät AB

Affärsområde Elnät
TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER FÖR EFFEKT HÖGSPÄNNING.
GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016.01.01.
ANSLUTNING
Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att nätavtal finns. Anslutningsavgift utgår
vid nyanslutning eller utökning av effektuttaget över den nivå som anslutningsavgift har erlagts för.
Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av Nätägaren med hänsyn till lokala förhållanden samt
effektuttagets storlek och karaktär.
EFFEKTAVGIFT
Effektavgift erläggs månadsvis för den uppmätta högst uttagna timeffekten respektive månad.
ÖVERFÖRING
Överföring debiteras efter uppmätt energi månadsvis. För överföringen gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar” NÄT 2012 H.
REAKTIV EFFEKT
I tariffen ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till en viss gräns. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan
det högsta uppmätta månadsvärdet för uttagen reaktiv effekt per timme i kVAr och uppmätt aktiv effekt per
timme i kW. Uttagsrätten är 50%.
Överstiger uttagen reaktiv effekt den angivna gränsen debiteras en avgift för den överuttagna effekten. Avgiften
debiteras normalt månaden efter att uttaget skett.
Ingen inmatning av reaktiv effekt får ske till nätägarens nät under tiden maj - september.
AVGIFTER TILL STATLIGA MYNDIGHETER
Allt enligt myndighetens beslutade avgifter. Se respektive prislista på www.c4energi.se. Avgiften är inkluderad i
den fasta avgiften.
ÖVRIGT
Samtliga avgifter gäller exkl. moms och avgifter till statliga myndigheter. Fakturering sker månadsvis efter uppmätta effekt- och energiuttag.
Tarifferna gäller vid leverans i en uttagspunkt där mätning sker. Vid flera uttagspunkter betalas fast avgift samt
avgifter till statliga myndigheter för varje uttagspunkt.
Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av elmätare, till-, från- och återinkoppling samt bristande betalning.
UPPSÄGNING AV NÄTAVTALET SAMT NY KUND PÅ ANLÄGGNINGEN
Nätavtalet med kunden gäller tillsvidare och upphör tidigast 30 dagar efter skriftlig uppsägning. Då en ny kund
flyttar in på en befintlig anläggning erläggs en inflyttningsavgift på 250 kronor exkl. moms. Vid ändring av ett
företags organisationsnummer betraktas detta som ny kund.
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