Hållbara även i framtiden

Prislista elnät

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av
energi. Energi får samhällets hjul att snurra och gör vardagen både säker
och bekväm - oftast utan att det märks.

PRIVATPERSONER

För oss på Falbygdens Energi är det viktigt med hållbarhet. Tack vare
regelbundna investeringar blir våra nät än mer driftsäkra och kan hantera
även framtida behov.
Under perioden 2015-2020 satsar vi totalt 150 miljoner kronor på att
framtidssäkra elförsörjningen på Falbygden. Du kan följa våra projekt på
vår hemsida (falbygdensenergi.se/pagaende-projekt).
Vi finns nära dig. När ovädret drar in eller en kabel grävs av är vi redo att
lösa problemet, dygnet runt, året runt.
För att göra allt detta möjligt kommer vi att justera elnätspriset från
1 januari 2019. För dig som kund innebär det följande.

PRIVATPERSON

Förbrukning

Justering
inkl. moms

Lägenhet

2 000 kWh

12,50 kr/mån

Villa

5 000 kWh

28,50 kr/mån

Villa

20 000 kWh

44 kr/mån

FÖRETAG

Förbrukning

Justering
exkl. moms

Företag Lsp 80A

80 000 kWh

192 kr/mån

Företag Hsp

5 GWh

4 890 kr/mån

Variationer förekommer
beroende på ditt förbrukningsmönster.

Vill du veta mer om elnätsregleringen och elnätspriserna, besök oss på får hemsida
falbygdensenergi.se/information-elnatsavgifter eller ring kundtjänst på 0515-77 75 80.
Du kan även skicka ett mail till info@falbygdensenergi.se

ABONNEMANG*

Lägenhetstaxa
Normaltaxa max 63A

FÖRETAG

Från och med 2019-01-01

Priser inkl. moms

ABONNEMANG
PER ÅR

ABONNEMANG
FÖRDELAD
PER MÅNAD

ÖVERFÖRING
PER KWH

ENERGISKATT**
PER KWH

MÅNADSEFFEKT
KR/KW/MÅNAD

2 094 kr
3 031 kr

174,50 kr
252,60 kr

27,50 öre
27,50 öre

43,38 öre
43,38 öre

0 kr
47,50 kr

ABONNEMANG
PER ÅR

ABONNEMANG
FÖRDELAD
PER MÅNAD

ÖVERFÖRING
PER KWH

ENERGISKATT**
PER KWH

MÅNADSEFFEKT
KR/KW/MÅNAD

REAKTIV
EFFEKTAVGIFT
KR/KV AR/MÅN

1 675 kr
2 425 kr
10 500 kr
48 000 kr

140 kr
202 kr
875 kr
4 000 kr

22 öre
22 öre
17 öre
8 öre

34,70 öre
34,70 öre
34,70 öre
34,70 öre

0 kr
38,00 kr
59,00 kr
49,50 kr

10 kr

Priser exkl. moms

ABONNEMANG*

Lägenhetstaxa
Normaltaxa max 63A
Normaltaxa över 63A
Högspänning

Priserna för inmatning är oförändrade. För mer information, besök
www.falbygdensenergi.se/inmatningstariffer eller ring 0515-77 75 80.

* I abonnemanget ingår lagstadgade myndighetsavgifter i form av elberedskaps-,
elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.
** Kan komma att indexjusteras av myndigheterna 1 jan. 2019
Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter kan ske under året.
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