För oss på Falbygdens Energi är det självklart
...att vara med och att ta ansvar för utvecklingen i vår del av Sverige. Därför fortsätter vi att göra vårt 226 mil
långa elnät ännu mer driftsäkert genom att gräva ner fler ledningar under mark. Vår kundtjänst och serviceorganisation finns nära dig här i Falköping. Så när ovädret drar in eller kabeln grävs av är vi redo att lösa
problemet. Dygnet runt. Året runt.

Prisjustering 2018

Förändringar av din elnätsräkning

Elnätet moderniseras för att kunna ta emot mer
lokalproducerad förnyelsebar el från vind, vatten
och sol och för att möta den tekniska utvecklingen
i form av till exempel allt fler elbilar och ökade krav
på grund av samhällets digitalisering.

Vid årsskiftet sker även några andra förändringar
som vi vill att du ska känna till.

Under perioden 2015-2020 satsar vi totalt 150 miljoner kronor på att framtidssäkra elförsörjningen.
För att göra allt detta möjligt behöver vi justera
elnätspriset från 1 januari 2018. För dig som kund
innebär det följande*

PRIVATPERSON

Förbrukning

Justering
inkl. moms

Lägenhet

2 000 kWh

10 kr/mån

Villa

5 000 kWh

34,50 kr/mån

Villa

20 000 kWh

50 kr/mån

FÖRETAG

Förbrukning

Justering
exkl. moms

Företag Lsp 80A

80 000 kWh

226 kr/mån

Företag Hsp

5 GWh

4 472 kr/mån

*Variationer förekommer beroende på ditt förbrukningsmönster

Riksdagen har beslutat att avgifter för energiskatt
ska flytta över från elhandelsfakturan till elnätsfakturan från och med 1 januari 2018. Flytten av skatten
innebär inga ökade kostnader för dig som kund. Den
enda skillnaden är att skatten du redan betalar till
ditt elhandelsföretag nu hamnar på fakturan från oss
istället.
Med start 1 januari 2018 inför vi även månadsfakturering för samtliga våra kunder.
Ett smidigt sätt att hantera din faktura är att betala
via autogiro. Vill du minska pappershanteringen och
värna om miljön är e-faktura perfekt. Det går fint
att kombinera båda alternativen!
Vill du veta mer om elnätsregleringen och elnätspriserna eller olika betalningsformer, besök oss på
www.falbygdensenergi.se eller ring vår kundtjänst i
Falköping på 0515-777 580.

Elnätspriser

Från och med 2018-01-01

PRIVATPERSONER
Priser inkl. moms
		ABONNEMANG
ABONNEMANG/ÅR
FÖRDELAD PER MÅNAD

ÖVERFÖRING

ENERGISKATT

EFFEKT

Lägenhet

1 968 kr/år

164 kr/mån

26,25 öre/kWh

40,63 öre/kWh		

Normaltaxa
max 63A

2 750 kr/år

229 kr/mån

26,25 öre/kWh

40,63 öre/kWh

47,50 kr/kW/mån

ÖVERFÖRING

ENERGISKATT

EFFEKT

FÖRETAG
Priser exkl. moms
		ABONNEMANG
ABONNEMANG/ÅR
FÖRDELAD PER MÅNAD

Lågspänning
över 63A

9 000 kr/år

750 kr/mån

16 öre/kWh

32,50 öre/kWh

59 kr/kW/mån

Högspänning

45 000 kr/år

3 750 kr/mån

7 öre/kWh

32,50 öre/kWh

49 kr/kW/mån

*I abonnemanget ingår lagstadgade myndighetsavgifter i form av elberedskaps-, elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.
** Riksdagen har beslutat att avgifter för energiskatt ska flytta över från elhandelsfakturan till elnätsfakturan från och med
1 januari 2018, För dig som kund innebär detta att du kommer att märka att din elnätsfaktura blir högre, samtidigt som din
elhandelsfaktura blir lägre.
Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter kan ske under året.
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