Nyhetsbrev om byanätsavgifter
Fakturering av byanätsavgift via Varbergsortens El
Vi har hittills fakturerat via e-post och det fungerar inte helt bra. Det är lätt att missa eller glömma.
Flera har också frågat efter autogiro och e-faktura.
Under vintern har vi diskuterat med Varbergsortens El och de är villiga att fakturera vår avgift som en
del i deras faktura för elnätet.
Vi vill ha medlemmarnas stöd för denna ändring och lägger fram det för beslut på årsmötet.

Vilka skillnader blir det?
Fakturering i efterskott istället för som idag i förskott.
Tillgång till autogiro och e-faktura. Ni behöver inte göra något utan det blir det ni har valt för
elnätsfakturan eftersom det är samma faktura.
Faktureringsintervall blir också det ni har valt för elnätsfakturan och kan vara 1 mån, 2 mån eller
kvartal.
Elnätsfakturans villkor är 20 dagars betalningstid, påminnelse 10 dagar efter förfallodagen med 60
kronors avgift och inkasso 20 dagar efter förfallodagen.
Eftersom det är samma faktura som elnätet måste det ju också vara samma betalare. I några fall är
det inte medlemmen som står som betalare för elnätet. Vi återkommer till dessa medlemmar med en
lösning på detta.

Efter beslut på årsmötet sker denna förändring fr o m 1 juli 2019.

Differentierade byanätsavgifter
En stor del av kostnaden i byanätsavgiften är avskrivning av anläggningskostnaden för vårt nät.
Av rättviseskäl bör alla medlemmar, i egenskap av ägare, vara med och betala denna avskrivning.
De medlemmar som har bett föreningen att avaktivera en anslutning samt de som ej installerat sin
anslutning har hittills inte betalat någon byanätsavgift.
Ett alternativ är att medlemmarna betalar samma byanätsavgift för alla anslutningar. Vi har stämt av
detta med jurister som säger att avaktiverade anslutningar inte ska betala full avgift och de
rekommenderar att ha differentierade avgifter.
Styrelsen har därför beslutat att införa differentierade avgifter fr o m 1 juli 2019.
Den normala avgiften blir oförändrat 70 kronor per månad och den reducerade avgiften blir 40
kronor per månad.

