Särskilda villkor

Småskalig elproduktion
1. Elnätspriser markerade med högspänning avser anslutningar till 10 kilovolt (kV). Elnätspriser
markerade med lågspänning avser anslutningar till 400/230 Volt (V).
2. Fakturering sker normalt efter varje kalendermånad. Fast avgift/mätavgift för inmatning
betalas månadsvis. Om kunden i samma anslutningspunkt betalar en fast avgift för uttag
faktureras ingen mätavgift. I de fall det behövs en separat mätning tar vi ut en avgift
enligt gällande taxa för elproduktion.
3. Energiöverföringsavgift (öre/kWh) samt i förekommande fall nätabonnemangsavgift
(kr/kW), för uttag, betalas av kunden enligt gällande prislista för elnätsavgifter.
4. Nätnytta (öre/kWh) betalas till kunden månadsvis för varje kilowattimma (kWh) som
överstiger den egna konsumtionen. Ersättningsnivån för nätnyttan beräknas årligen, av
nätägaren, utifrån verklig kostnad för förluster och regionnätsavgift. Ersättningsnivån
varierar mellan höglasttid och övrig tid. Höglasttid är vardagar kl. 06-22 under november,
december, januari, februari och mars. Vardagar är normalt måndag-fredag. Följande
dagar, vilka kan inträffa under måndag-fredag, betraktas inte som vardagar:
nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton,
juldagen, annandag jul och nyårsafton. De angivna klockslagen avser svensk rikstid och
innebär att Borås Elnät följer officiell tidsangivelse inom Sverige vid övergång från
normaltid till sommartid och omvänt.
5. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten. Om inmatning ändå sker är kunden skyldig att i
samråd med Borås Elnät vidta nödvändiga tekniska och driftmässiga åtgärder för att det
inte ska upprepas.
6. Anslutningsavgift kan bli aktuell vid ny, ändrad eller utökad anslutning. Om någon
månadseffekt överstiger den avtalade anslutningseffekten ska ny anslutningseffekt
bestämmas och anslutningsavgift betalas av kunden för utökad anslutning enligt aktuella
avgifter och villkor för anslutningsavgifter. Det gäller även säkringskunder.
7. Kunden är ansvarig för avtalat abonnemang och för all överföring till dess slutavläsning
gjorts. Avtal ska sägas upp enligt villkoren i tecknat avtal. Ägarbyte ska anmälas skriftligen
via en blankett om avtalsöverlåtelse som undertecknas av båda parter för överlåtelsen
samt godkänns av Borås Elnät.
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