information till dig
som delägare

Nyheter från
Södra Hallands Kraft
– följ din energianvändning via appen
Enkelt! med app
Följ din energianvändning och få
snabbare information från oss på
Södra Hallands Kraft.
Logga in på Mina Sidor
Se din energianvändning
Se dina fakturor
Kontakta Kundservice
direkt i appen
Följ spotpriset
Ta del av våra
aktuella kampanjer
Tipsa oss om strömavbrott
Se driftstatus

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app på Appstore
eller Google Play!

Ap(p)ropå enkelt – kontakta
Kundservice eller besök oss i
Vallberga om du har frågor eller
behöver hjälp med installation.

Nätavgiften prisjusteras 1 mars
Den 1 mars 2018 prisjusterar vi nätavgiften. För en
normal villa innebär ändringen 25 kr mer i månaden
(inkl moms). Elnätsavgiften finansierar långsiktig
kvalitet i elnätet för att vi så störningsfritt och effektivt
som möjligt ska kunna leverera el till dig. För mer
information, se vår hemsida eller kontakta Kundservice.
De senaste tio åren har vi investerat 360 Mkr för att
modernisera elnätet. Vi har därför fått ner avbrottstider avsevärt. Underhåll och förnyelse fortsätter efter
prioritet, inte minst för att möta klimatförändringar.

Information om avbrottsersättning och skadestånd
Om du drabbas av ett elavbrott med en sammanhängande period som är minst tolv (12) timmar, så kan du
ha rätt till så kallad avbrottsersättning. Ersättningen
utgår med ett belopp om minst 1000 kronor.

Elskatten flyttas och
nätavgiften prisjusteras
Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas
från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.
Det innebär att energiskatten flyttas från
elhandelsfakturan till elnätsfakturan.

Fakturan från ditt elhandelsbolag blir
alltså lägre, medan fakturan från ditt
elnätsbolag blir högre.

I samband med ett avbrott kan du också ha rätt till
ersättning för eventuella skador och detta oberoende
av hur länge avbrottet varat.
Ytterligare information om avbrottsersättning och
skadestånd finns på www.sodrahallandskraft.se eller
kontakta vår kundservice 0430-480 90.

Flytten av skatten innebär inte några
ökade kostnader för dig – bara en
förflyttning!

Vad betalar du för?
Dina elkostnader består av tre delar:
Kostnaden för den el du använder,
som du betalar till ditt elhandelsföretag.
Kostnaden för transport av elen till 		
hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
Kostnad för skatter och avgifter till 		
staten, se närmare förklaring här bredvid.

Skatterna består av energiskatt på el som för de
flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*,
kWh. Dessutom moms med 25 procent som
läggs på summan av kostnaden för el, transport
av el och energiskatt på el. Moms betalas både
till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.
Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans
med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-,
nät- övervaknings- och beredskapsavgifter på
totalt 57,5 kronor per år*(källa: Elsäkerhetsverket).
Om du vill veta mer om energiskatten på el
i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.
*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

obs ! riv av innan du postar svarskupongen

Anmäl ditt intresse om elavtal med oss!
Allt på

samma faktura!

Jag önskar information om de elavtal som Södra Hallands Kraft erbjuder.
via post

Ring oss idag

0430 480 90

via mejl

via telefon

Jag har redan ett avtal med en annan leverantör,
men kontakta mig gärna när mitt avtal löper ut: 20.....-.....-.....
namn 		
adress
telefon

p e r m a n e n t p o s ta d r e s s

postnr /ort
nås lättast klockan

e - post

Södra Hallands Kraft Försäljning AB
S VA R S P O S T
20680963
312 20 Laholm

