Anna-Lena Holm
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

kundservice@vattenfalleldistribution.se
den 22 april 2020 15:10
Anna-Lena Holm
Re: Skrivelse från LRF Värmland ang att underlätta för solceller på
lantbruksfastigheter

Hej,
Tariffens avgifter återspeglar den kapacitet i elnätet som tas i anspråk såväl vid uttag som vid inmatning av el i
anslutningspunkten.
En högre säkring till följd av högre uttag eller högre inmatning i anslutningspunkten orsakar oftast också investeringar
i elnätet.
Vattenfall har inte som princip att lämna rabatter på nätavgifterna.
Er önskan om en avgiftsreductions rabatt på den merkostnad som följer av att gå till en högre säkring för att kunna
installera mer produktion kan inte beviljas.

Vi försöker ständigt förbättra vår service och din åsikt är viktig för oss. Vi skulle uppskatta om du har möjlighet att svara på några korta
frågor om den service du fått. Du når formuläret genom att klicka på länken nedan:
Kundenkät
Vänliga hälsningar
Nätkundservice
Vattenfall Eldistribution AB
kundservice@vattenfall.com
Vår hemsida vattenfalleldistribution.se innehåller information som kan ge svar på många frågor gällande elnätet och förändringar i din
elanläggning. Där hittar du även tjänsten Mina Sidor och kan bl.a. följa din förbrukning och prenumerera på avbrottsinformation. Du loggar
enkelt in med Bank ID.

den 2020-04-21 14:07, Anna-Lena Holm skrev:

Till Vattenfall AB
LRF Värmland fick till sin regionstämma en motion från medlemmarna i Säffle Norra LRF-avdelning
som vill att nätbolagen ska sänka sin fasta avgift för den högre säkring som behövs för elproduktion. Se
bifogad fil.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att sända en skrivelse i detta ämne till nätbolagen och vi ser fram emot
en kommentar från er sida.
Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland
055414900@telia.com
070-572 88 43
Enl uppdrag
______________________________________
Anna-Lena Holm
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