Vedlegg til faktura i januar 2016
Endringer i bransjen.
Bransjen er i gang med store endringer og det vil få konsekvenser for hvordan elverkene får lov til å
registrere kundene.
Det blir kun lov til å ha 1 navn registrert på anlegget. For å kunne opprette nye kunder er vi pålagt å
benytte person nummer eller organisasjons nummer.
De som er registrert med organisasjonsnummer skal registreres som næringskunde, og vil automatisk
bli registrert med næringstariff hos oss som netteier.
I forbindelse med bransjeendringene, vil dere kunne oppleve at både navn og adresse på fakturaen
kan bli endret under denne prosessen. Alle våre data vil bli ”vasket” i løpet av 2016 og vi er godt i
gang med forberedelsene.
Kontroller gjerne dine opplysninger på Min Side (www.hsevnett.no)
AMS
I løpet av 2016 vil vi starte med utrulling av målere med toveiskommunikasjon (AMS). Alle våre
kunder vil få besøk av oss eller vår samarbeidspartner Oneco Elektro. Årsaken til besøket er at det
skal installeres nye og moderne strømmålere. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har
vedtatt endringer i regelverket som gjør at alle abonnenter i hele Norge skal ha installert avanserte
måle- og styringssystem (AMS) innen 2019. For HSEV’s kunder vil de nye strømmålerne bli installert i
perioden juni 2016 til mars 2017.
Fordeler med AMS




Strømkundene vil få bedre informasjon om strømforbruket sitt og mer nøyaktig avregning
Avlesning av strømforbruk vil skje automatisk
Gir mulighet for nye strømtariffer

Alle kunder vil i forkant av besøket bli kontaktet for å avtale tid for målerbyttet. Vi vil i løpet av våren
komme med mer informasjon, både i form av informasjon som sendes ut og på vår hjemmeside. Det
vil ikke påløpe ekstra kostnader for kunden i forbindelse med bytte av måleren.
Offentlige Avgifter
Satsen for forbruksavgift ser ut til, i skrivende stund, å øke fra 14,15 øre/kWh til 15,65 øre/kWh eks.
mva. Det vil si 19,56 øre/kWh inkl. mva. gjeldende fra 1/1-2016.

Nettleie
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har økt inntektsrammen vår for 2016. Vi velger allikevel
å beholde nettleien uendret sett bort fra offentlige avgifter. Høland og Setskog Elverk SA har ikke
hatt økning siden 1/7-2011, vi satt derimot ned nettleien med 2,5 øre/kWh inkl. mva. 1/7-2013.
I tilbakemeldingene fra kundeundersøkelsen vi gjennomførte i høst kom det soen spørsmål ang
nettleien vår. Her skal vi forsøke å forklare litt om hva nettleien inneholder.
Nettleien består av flere deler. Den består av et fastbeløp pr år, et energiledd som beregnes ut i fra
kundens faktiske forbruk og avgifter til staten som vi plikter å ta inn for dem. Den ene er en avgift til
energifondet som er på 1,25 øre pr kWh og en forbruksavgift som er på 17,688 øre pr kWh.
Diagrammet under viser fordeling av nettleien som kunden betaler. Høland og Setskog sitter igjen
med ca 21 % av nettleien. Ca. 56 % utgjør statlige avgifter og ca. 23% er overføring av strøm til
Høland og Setskog Elverks nettområde fra Hafslund Nett AS og Statnett.
Hvor mye vi kan ta i nettleie er regulert av staten ved NVE. Hvert år får vi tildelt en inntektsramme
som sier hvor mye staten mener vi må ta inn for å opprettholde et stabilt og bra nett. Vi justerer våre
nettleier etter denne rammen.
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Min Side
Ønsker du informasjon om strømforbruket ditt, dine avlesninger, se faktura eller andre ting, logg deg
inn på Min Side via www.hsev.no

