
Frågor och svar om timmätning

Vad innebär timmätning för aktiva kunder?
Om du ingår ett elavtal med ett elhandelsföretag som förutsäter timmätning så kommer Karlstads Elnät
säkerställa mätning per timme utan någon kostnad för dig.

Från när kommer ni erbjuda timmätning?
Från och med 1 oktober 2012 kan du ingå avtal med ett elhandelsföretag som bygger på timmätning.
Det får högst ta tre månader innan den nya mätningen börjar.

Varför införs timmätning för aktiva kunder?
Införandet är ett politiskt beslut som syftar till att ge dig som konsument större möjlighet att genom 
ökad kunskap påverka din elanvändning och dina kostnader.

Vem kan få timmätning?
Alla som har ett säkringsabonnemang upp till 63A kan få timmätning. Du kontaktar ett elhandelsföretag 
som erbjuder ett elavtal som innefattar timmätning.

Hur gör jag för att få timmätning?
Du kontaktar valfritt elhandelsföretag för att ingå ett avtal som innefattar att elen mäts per timme. 
Elhandelsföretaget meddelar sen oss på Karlstads Elnät att de behöver timvärden.

Kommer det att kosta någonting att få timmätning?
Nej, timmätningen i sig kostar inget när du har avtal med ett elhandelsföretag.

Påverkas mitt avtal med er om jag väljer timmätning?
Nej, ditt avtal med oss som elnätsföretag påverkas inte. Däremot kan fakturan komma att se annorlunda 
ut.

Från när får jag timmätning?
Du kan från och med 1 oktober 2012 ingå ett avtal med ett elhandelsavtal. Det kan dock vara så att du 
har ett bundet avtal idag som gör att du får vänta tills det avtalet löper ut. Elhandelsföretaget meddelar
dig om när ditt nya elavtal kan komma att börja gälla.

Kommer jag behöva byta mätare?
Nej du kommer inte att behöva byta mätare. Alla våra mätare hanterar timvärden redan idag.

Kommer jag att se timvärden på Mina sidor?
Framledes kommer dina timvärden att redovisas på Mina sidor.

När sker omställningen till timmätning?
Den sker inom tre månader efter det att vi har mottagit din anmälan från ditt elhandelsföretag. Vi 
meddelar ditt elhandelsföretag när ändringen är genomförd och vi rapporterar sen timvärdena till dem
inför debiteringen av din elanvändning.


