PRISLISTA

SÄKRINGSKUNDER
Gäller från 1 januari 2020

Vi sköter ditt lokala elnät

Prislista för säkringskunder inom
MKN:s nätkoncessionsområde
Avgifterna för elnätet utgörs av:
Årlig abonnemangsavgift: Beror på mätarsäkringens storlek.
Elöverföringsavgift:
Energiskatt:		
Moms: 			

Beror på hur stor energimängd (kWh) som förbrukas.
Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2020
För närvarande 25% på avgifterna.

Årlig abonnemangsavgift
Mätarsäkring
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Säkringstariff
kr/år exkl moms

kr/år inkl moms

1 016
1 933
2 735
3 400
4 882
6 847
8 581
10 964
14 228

1 270
2 416
3 418
4 250
6 103
8 558
10 726
13 705
17 785

Rörlig elöverföringsavgift och energiskatt
Öre/kWh
exkl moms

inkl moms

Elöverföringsavgift

23,85

29,81

Energiskatt

35,30

44,13

Summa

59,15

73,94

Mjölby Kraftnät AB tillämpar vid var tid gällande Allmänna Avtalsvillkor för
elnätsanslutning och överföring. Prövning av samtliga elnätstariffer och avgifter
kan begäras hos Energimarknads-inspektionen.
Engångsavgifter
Engångsavgift utgår vid nyanslutning och utökning av abonnemang.
Upplysningar om engångsavgifterns storlek lämnas på begäran.

Särskilda avtalsvillkor för elnätstjänster
1		Tabellen avser trefasleverans vid 400/230 V.
2		Enfasleverans med mätarsäkring max 50 A vid 230 V inplaceras i tariff för
16 A. Undantag se anm. 3.
3		16 A lägenhet gäller vid max 3x16 A eller 1x50 A och tillämpas endast för
bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus
avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus
eller liknande sammanbyggda hus.
4		Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på
den passdel som begränsar kundens säkring eller – i förekommande fall
– av ampéretalet på knivsäkringen. Kunden initierar byte av avgiftsbestämmande passdel som endast får bytas av behörig elinstallatör som skriftligen
meddelar MKN detta. Uppsäkring över 25 A måste godkännas av MKN i
förväg.
5		MKN förbehåller sig rätten att tillämpa andra avgifter vid speciella
leveransförhållanden.
6		MKN arbetar med automatisk insamling av mätvärden och dessa värden
inhämtas löpande, vilket sedan ligger till grund för den faktura som skapas.
7		För tillfälliga leveranser uttages avgifter enligt särskild elnätstariff.
8		Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av elnätstariff eller
huvudsäkring är inte tillåten. En ändring av elnätstariff liksom en ändring
av huvudsäkring ska gälla i minst ett år.
9		Vid frånkoppling faktureras abonnemangsavgift löpande. Administrativ
avgift debiteras enligt gällande prislista vid frånkoppling samt vid begärd
återinkoppling. Prislista finns tillgänglig på vår hemsida www.mkn.se eller
via vår kundservice.
10		Elnätstjänsterna regleras av Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2),
NÄT 2012 N (rev), NÄT 2012 H (rev). Dessa villkor finns tillgänglig på vår
hemsida www.mkn.se eller via vår kundservice. Prövning av samtliga elnätstariffer, avgifter och särskilda villkor kan begäras hos tillsynsmyndigheten
(energimarknadsinspektionen). För ytterligare information om konsumenträtt, vår reklamationshantering och extern hjälp med tvistlösning, oboeroende energirådgivning hänvisar vi till vår hemsida.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkoren för fakturor regleras av vid var tid gällande Allmänna
Avtalsvillkor. Dessa villkor finns tillgängliga på vår hemsida, www.mkn.se
eller via vår Kundservice. Betalning ska vara oss tillhanda senast på angiven
förfallodag. Sker inte betalning i rätt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, referensränta + 8 %-enheter.
Kundservice
Telefontider:
Mån - tors

09.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00 - 13.00

Fredag		

09.00 - 15.30

Lunchstäng 12.00 - 13.00

Telefon:		
E-post:
Hemsida:

0142 - 855 85
kundservice@mse.se
www.mse.se

Anmäl flyttning i god tid!
Enligt Allmänna Avtalsvillkor är uppsägningstiden upp till 30 dagar.
Kunden är betalningsansvarig för abonnemanget till dess att elnätsavtalet
är uppsagt och avtalsperioden har löpt ut.
Felanmälan

Telefon: 0142-855 00
När växeln är stängd: SOS Alarm 011-14 96 53

Box 510, 595 29 Mjölby
Besöksadress: Industrigatan 6B
Telefon: 0142-85500 E-post: kundservice@mse.se
www.mse.se

