Maj 2016

Information från Mellersta Skånes Kraft ek. förening.
Tyvärr har vi de senaste åren haft för många och för långa elavbrott. En av orsakerna är att vi
har haft ett eftersatt underhåll. Till stor del beror det på att MSK, liksom många andra
ekonomiska elnätsföreningar i Sverige, har prioriterat låga nätavgifter till sina kunder/ägare
istället för att höja avgifterna och reinvestera i nätet.
Enligt nuvarande regelverk har elnätskund rätt till avbrottsersättning om avbrottet varit
sammanhängande och varat i minst 12 timmar. För 2016 är lägsta ersättningsnivån 900 kr.
Uppstår skador i samband med avbrottet men som inte täcks av avbrottsersättning kan man
som kund ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit.
Jämkning av avbrottsersättning (dvs. reducering av beloppet) Kan ske på två olika grunder;
 Oskäligt betungande med hänsyn till elnätsföretagets ekonomiska förhållanden
 Jämkning kan vidare ske om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt
försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker, 11 kap 13 § ellagen
Elnätsägaren kan helt undgå skyldighet att betala ut avbrottsersättning om det varit en
händelse som är utanför nätägarens s k kontrollansvar eller är en sådan extremhändelse som
elnätsägaren inte kunnat förutse.
För stormen Gorm den 30 november kommer vi att betala ut avbrottsersättning enligt ovan
med jämkning av summan p g a av risk för arbetstagarna. Berörda kunder kommer att få brev
om detta i slutet på maj 2016 och ersättningen kommer att regleras på elnätfakturorna från juni
2016.
För Er som drabbades av strömavbrott vid snöfallet den 22-24 november 2015 så har MSK
bedömt att detta var en extremhändelse. Vi har därför beslutat att inte betala ut någon
avbrottsersättning för det avbrottet. Som grund till detta beslut har vi bl.a SMHI´s mätstation i
Knopparp som noterade 38 cm blötsnö under natten. Detta har aldrig tidigare uppmäts sedan
mätningarna startade 1996. Vi har noteringar om att det var upp emot 50 cm blötsnö på högre
belägna platser inom vårt område, och jag personligen har aldrig upplevt något liknande under
mer än 30 år i branschen.
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För att minska avbrotten i framtiden och även tiden för avbrott om sådana i alla fall uppstår, har
Mellersta Skånes Kraft beslutat om ett omfattande investeringsprogram:
Planerade större projekt för åren 2016 - 2017
Ny 20 kV markkabel till Tjörnarp-Gunnarp från Häglinge ca 6 km.
Ny 20 kV markkabel till Linderöd via Brostorp ca 13 km.
Montage av frånskiljarautomatik för minimering av avbrottstider.
Ny markkabel från Ljunga via Ankhult till Brostorp.
Nya markkablar runt Linderöd ner mot Sätaröd vid ombyggnad av nya E22.
Ny markkabel från Äsphult till Rickarum.
Planerade större projekt för åren 2017-2018
Ny markkabel från Häglinge till Röslöv.
Ombyggnad till kabel i Sandåkra-Lunnahöja, Gunnarp-Ella och Karlarpsområdet.
Utöver detta kommer vi att underhålla och reinvestera för ca 1 Mkr/år där behov uppstår.
För att finansiera detta tog styrelsen i slutet på 2014 ett beslut om att höja elnätsavgifterna.
Dessutom planeras att låna ca 25 Mkr.
Mer detaljerade planer kommer att presenteras på vår hemsida. Behöver du mer information
eller har frågor kan du hitta detta på www.mskraft.se, det går givetvis även bra att ringa vår
kundtjänst på 0451- 620 00 eller maila oss på info@mskraft.se
Med vänlig hälsning
Mellersta Skånes Kraft ek förening
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