ELNÄTSAVGIFTER FÖR SÄKRINGSKUNDER
Gäller från 1 januari år 2018 och tillsvidare
Fastställt av styrelsen 2017-10-17

Abonnemang (fast elnätsavgift kr/år)
Mätarsäkring
16 A lägenhet

Exkl. moms
1 476,80 kr

Inkl. moms
1 846,00 kr

16 A

3 356,00 kr

4 195,00 kr

20 A

5 219,20 Kr
kr

6 524,00 kr

25 A

7 036,80 kr

8 796,00 kr

35 A

10 281,60 kr

12 852,00 kr

50 A

15 044,00 kr

18 805,00 kr

63 A

19 800,00 kr

24 750,00 kr

Överföring (rörlig elnätsavgift öre/kWh)
Exkl. moms
3,6 öre

Inkl. moms
4,5 öre

Exkl. moms
33,1 öre

Inkl. moms
41,375 öre

Exkl. moms
60 kr

Inkl. moms
Ej moms

1 500 kr

Ej moms

Energiskatt (öre/kWh)

Övriga avgifter (kr/gång)
Påminnelse
Från- och återinkoppling*
*kostnad vid bristande betalning

Överföring (rörlig elnätsavgift öre/kWh)
Slutfaktura från 0 kr till 100 kr avskrivs oavsett om det
gäller in- eller återbetalning. Återbetalningsbelopp på
faktura upp till 500 kr överflyttas till nästa faktura.

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00
E-POST:

info@levailysekil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysekil.se

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

KONTONUMMER:
Bankgiro: 5942-5231
OCR-plusgiro: 4953604-8

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440

POSTADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423

WEBBPLATS:
www.levailysekil.se

Tillämpningsbestämmelser för säkringskunder
1. Kunden faktureras månadsvis.
2. Elnätsavgift "16A lägenhet" tillämpas endast för
bostadslägenheter/ägarlägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning
med minst tre abonnemang.
Kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus räknas ej som flerbostadshus
och erhåller därför ej ”16A lägenhet”.
Bostadslägenheter/ägarlägenheter med eluppvärmning eller värmepump som
huvudsaklig uppvärmningsform erhåller ej ”16A lägenhet”. Nätavgiften avser
trefasabonnemang vid 400/230 V. Vid enfasabonnemang för bostadslägenheter
med mätarsäkring upp till 25 A gäller samma avgifter som vid 16 A lägenhet.
3. Flyttning bör anmälas i god tid, dock senast 15 dagar innan flyttillfället. Kunden är
betalningsansvarig för abonnemangets alla avgifter fram till tidpunkten för
flyttillfället. Vid försenad flyttanmälan kan avgifter komma att faktureras även för
tiden efter flyttillfället.
4. Abonnemangsavgift betalas för varje anslutningspunkt (mätpunkt) och bestäms av
storleken på mätarsäkringens passdel.
Förändring av avgiftsbestämmande passdel eller knivsäkring kan ske först efter
medgivande av LEVA. Anmälan och utförande sker av en behörig installatör.
För nyanslutning och utökning av abonnemang se särskild anvisning
”Anslutningsavgifter för lågspänningsleveranser”.
5. Periodiskt återkommande ändring av mätarsäkring eller uppsägningar medges
inte. Vald nättariff tillämpas minst tolv månader i följd, såvida inte LEVA medger
tidigare ändring enligt separat överenskommelse mellan parterna.
6. Om LEVA uppmärksammar att kunden har en högre mätarsäkring än vad kunden
betalar för faktureras kunden för den högre mätarsäkringen från den dagen som
förhållandet uppmärksammas. Kunden erhåller meddelande om förändringen via
brev.
7. Utöver dessa villkor tillämpas för nättjänsten de av Svensk Energi utarbetade
allmänna avtalsvillkoren, NÄT 2012 K (rev) för konsument och NÄT 2012 N (rev)
för näringsidkare.
8. Kunden har möjlighet att begära prövning av nätägarens avgifter och övriga villkor
genom anmälan till Energimarknadsinspektionen.
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