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EXAMENSARBETE 

Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i 
Vallentuna 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Elnätsavdelningen vid Elverket i Vallentuna med målet 
att analysera tariffernas kostnadsriktighet, ge underlag för en eventuell övergång till 
effekttariffer samt beskriva hur en sådan övergång skall ske. Nuvarande tariffsystem är 
uppdelat mellan säkringstariffer och effekttariffer, och med hjälp av teoristudie och 
beräkningar ska det bestämmas om en total övergång till effekttariffer är hållbar och 
ekonomisk. Denna rapport redovisar även en kartläggning och analys av Svenska 
elnätföretags effekttariffer samt vid vilken säkringsgräns de valt att sätta tariffövergången på 
och varför. 

Då debitering av elnätstaxa blir rättvisare med effekttariffer så är det lämpligt att gå över från 
att ha säkringstariff till en effekttariff för samtliga kunder. Detta är inget som förändrar 
kunders förbrukning under en kort tidsperiod utan det ses som en långsiktig plan som 
förhoppningsvis kommer medföra en nedskärning av effekttopparna genom ett ändrat 
kundbeteende. 
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BACHELOR’S THESIS 

Analysis, investigation and efficiency of tariffs in 
Vallentuna. 

Summary 
This Bachelor´s thesis has been carried out at Elverket Vallentuna department of powerlines 
with the intention to analyze the cost correctness of the tariffs, provide a basis for an eventual 
transition into power tariffs as well as describe how such a transition shall be done. The 
current tariff system is divided into two different categories which are fuse tariffs and power 
tariffs. With the help of a theory study as well as additional calculations it will be determined 
if a complete transition into power tariffs is both economical and valid.  This study also 
reports a survey and an analysis of the Swedish powerline companies power tariffs and what 
limit they have chosen to put on the transition as well as why.  
 
As the charge of the tariff electricity network becomes more justified with the use of power 
tariffs the switch from fuse tariffs to power tariffs becomes appropriate for all customers. 
This is not something which changes the short time consumption but instead should be 
viewed as a long term plan which hopefully leads to a lower amount of power peaks through 
a changed customer behavior. 

Date: May 25, 2016 
Author(s): Khalil Jaris, Abbas Abdallah 
Examiner: Bo Månsson 
Advisor(s): Evert Agneholm (Högskolan Väst), Anders Östlund (Elverket) 
Programme name: Electrical engineer program 
Main field of study: Electrical power 
Course credits: 15 HE credits 
Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
 Phone: +46 520 22 30 00, E-mail: registrator@hv.se, Web: www.hv.se  

 4 

mailto:registrator@hv.se
http://www.hv.se/


Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

Innehåll 
1 Inledning 1 

1.1 Elverket Vallentuna .......................................................................................................... 1 
1.2 Problembeskrivning .......................................................................................................... 1 
1.3 Syften, mål och angränsningar......................................................................................... 2 
1.4 Metod ................................................................................................................................ 2 
1.5 Tidigare arbeten ............................................................................................................... 2 
1.6 Energimarknadsinspektionen ........................................................................................... 3 
1.7 Effekt ................................................................................................................................ 4 
1.8 Kilowatt timma .................................................................................................................. 4 
1.9 Säkringsstorlek ................................................................................................................. 5 

2 Nättariffer 6 
2.1 Tariffstruktur ..................................................................................................................... 6 
2.2 Säkringstariffer ................................................................................................................. 7 
2.3 Tidstariffer......................................................................................................................... 7 
2.4 Effekttariffer ...................................................................................................................... 7 

3 Kundkategori 8 
3.1 Lågspänningskunder ........................................................................................................ 8 

 Säkringskunderna får sin el levererad på 0,4 kV ...................................................... 8 
 Effektkunder .............................................................................................................. 8 

3.2 Högspänning effektkunder ............................................................................................... 8 

4 Elverket Vallentuna nättariffutredning 9 
4.1 Prismodell ......................................................................................................................... 9 
4.2 Indata kostnadsposter ...................................................................................................... 9 
4.3 Regionnätskostnader ..................................................................................................... 10 

 Fördelningsnyckel effektuttrymme .......................................................................... 12 
 Fördelningsnyckel energiförbrukning ...................................................................... 13 
 Elnätsförluster ......................................................................................................... 14 
 Förebyggande underhåll, Felavhjälpning, Driftcentral och Beredskap ................... 15 
 Kundservice och mätning ....................................................................................... 16 
 Fördelningsnyckel uttagspunkter ............................................................................ 16 
 Anläggningsdokumentation .................................................................................... 17 
 Myndighetsavgift ..................................................................................................... 17 
 Kapitalkostnader ..................................................................................................... 18 

 Overheadkostnader ................................................................................................ 18 
 Avsättning för reinvestering och viss nyinvestering ................................................ 18 
 Bolagets vinst .......................................................................................................... 19 
 Sammanfattning av kundkategoriers kostnader ..................................................... 19 

4.4 Kostnadsriktighet prismodell .......................................................................................... 20 
4.5 Slutsats kostnadsriktigthet .............................................................................................. 21 

5 Informationssökning/Kartläggning 22 
5.1 Intervjuer ......................................................................................................................... 22 

 Intervjuade företag .................................................................................................. 22 
5.2 Sammanställning information ......................................................................................... 24 

 Elbolags uppgift innan en potentiell övergång ........................................................ 25 
5.3 Översäkrade ................................................................................................................... 25 

 5 



Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

5.4 Företagens effektavgifter ................................................................................................ 25 
 Östra-Kinds Elkraft .................................................................................................. 25 
 Sala-Heby Energi Elnät AB ..................................................................................... 26 
 Sandviken Energi Elnät AB ..................................................................................... 27 
 Bjärke Energi .......................................................................................................... 28 
 Karlstads Elnät ........................................................................................................ 29 
 Malungs Elnät ......................................................................................................... 30 
 Västra Orust Energitjänst ........................................................................................ 31 

6 Förslag på Elverkets nya effekttariffer 32 
6.1 Övergång till effekttariffer för Elverket ............................................................................ 32 
6.2 Förbrukning för olika kundkategorier .............................................................................. 32 

 Exempel förbrukning E.ON ..................................................................................... 33 
 Tankegång uppskattning ........................................................................................ 36 
 Förbrukning lägenheter ........................................................................................... 37 
 Förbrukning 16 A säkringskunder ........................................................................... 38 
 Förbrukning 20 A säkringskunder ........................................................................... 39 
 Förbrukning 25 A säkringskunder ........................................................................... 40 
 Förbrukning 35 A säkringskunder ........................................................................... 41 
 Förbrukning 50 A säkringskunder ........................................................................... 42 
 Förbrukning 63 A säkringskunder ........................................................................... 43 

 Förbrukning 80 A säkringskunder ........................................................................... 44 
 Förbrukning 100 A säkringskunder ......................................................................... 45 
 Förbrukning 125 A säkringskunder ......................................................................... 46 
 Förbrukning 160 A säkringskunder ......................................................................... 47 
 Förbrukning 200 A säkringskunder ......................................................................... 48 

6.3 Förslag till en ny prissättning på effekttariffer ................................................................. 48 
 Priser befintliga tariffer ............................................................................................ 49 
 Utformning nya effekttariffer ................................................................................... 50 
 Uträkningar nya effekttariffer .................................................................................. 51 

6.4 Sammanställning av förslag ........................................................................................... 58 
 Ny fast avgift med den sammanställda effektavgiften ............................................ 60 
 Slutsatser nya effekttariffer ..................................................................................... 62 

6.5 Höglast och låglast ......................................................................................................... 65 
 Förslag till priser för höglasttid och låglasttid .......................................................... 66 
 Slutsats höglasttid och låglasttid ............................................................................. 70 

6.6 Förslag till gruppering av kundkategorierna ................................................................... 71 
 Exempel på utformning ........................................................................................... 72 

7 Konsekvenser med en övergång till effekttariffer 73 
7.1 Fördelar företag .............................................................................................................. 73 
7.2 Fördelar kund ................................................................................................................. 73 

 Äldre befolkning ...................................................................................................... 73 
 Sommarstugor ........................................................................................................ 73 

7.3 Nackdelar Företag .......................................................................................................... 74 
7.4 Nackdelar kund .............................................................................................................. 74 

8 Slutsats och diskussion 75 

9 Förslag till framtida arbeten 76 
9.1 En ny prismodell ............................................................................................................. 76 
9.2 Analys av kundbeteende ................................................................................................ 76 
9.3 Analys av elnät samt företagsintäkter efter en eventuell effekttariffsövergång .............. 76 
9.4 Utveckling av effekttariffer .............................................................................................. 76 

 6 



Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

9.5 Självstyrda apparater som kan styra bort onödig förbrukning ........................................ 77 

A: Intervjuer 1 
 
 

Figurer 
Figur 1. Fördelningsnyckel effektuttrymme för hela nätet ...................................................... 12 

Figur 2. Fördelningsnyckel energiförbrukning ........................................................................ 13 

Figur 3. Kostnadsriktighet säkringskunder upp till 200 A ....................................................... 20 
Figur 4. Kostnadsriktighet lågspänningseffektkunder ............................................................ 21 

Figur 5. Företag i Sverige med effekttariffer under 200 A ...................................................... 24 

Figur 6. Exempel lägenhetsförbrukning under vintertid ......................................................... 33 

Figur 7. Exempel lägenhetsförbrukning under sommartid ..................................................... 34 

Figur 8. Exempel radhus- och villaförbrukning under vintertid ............................................... 34 

Figur 9. Exempel radhusförbrukning under sommartid .......................................................... 35 
Figur 10. Exempel villaförbrukning under sommartid ............................................................. 35 

Figur 11. Sammanställning av E.ON exempel i form av trendlinje ........................................ 36 

Figur 12. Sammanställning av de uträknade värden utifrån trendlinjen ................................. 37 

Figur 13. Förbrukning lägenheter enligt Elverkets data ......................................................... 38 

Figur 14. Förbrukning 16 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 38 

Figur 15. Förbrukning 20 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 39 
Figur 16. Förbrukning 25 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 40 

Figur 17. Förbrukning 35 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 41 

Figur 18. Förbrukning 50 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 42 

Figur 19. Förbrukning 63 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 43 

Figur 20. Förbrukning 80 A säkringskunder enligt Elverkets data ......................................... 44 
Figur 21. Förbrukning 100 A säkringskunder enligt Elverkets data ....................................... 45 

Figur 22. Förbrukning 125 A säkringskunder enligt Elverkets data ....................................... 46 

Figur 23. Förbrukning 160 A säkringskunder enligt Elverkets data ....................................... 47 

Figur 24. Förbrukning 200 A säkringskunder enligt Elverkets data ....................................... 48 

Figur 25. Förbrukning villa per år enligt EO:n ........................................................................ 63 

Figur 26. Förbrukning/Energibehov under en period av ett år. [29] ....................................... 64 
Figur 27. Målet med höglasttid och låglasttid [Egen skapt figur] ........................................... 66 

 
 
 
 

Tabeller 
Tabell 1. Säkringsstorlekar med årsförbrukning ...................................................................... 5 

Tabell 2. Regionnätskostnader .............................................................................................. 14 

 7 



Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

Tabell 3. Elnätsförluster.......................................................................................................... 14 

Tabell 4. Förebyggande underhåll, felavhjälpning, driftcentral och beredskap...................... 15 
Tabell 5. Kundservice, nätning och rapportering ................................................................... 16 

Tabell 6. Anläggningsdokumentation ..................................................................................... 17 

Tabell 7. Prismodell kostnader för de olika kundkategorierna ............................................... 19 

Tabell 8. Företag i Sverige med effekttariffer under 200 A .................................................... 25 

Tabell 9. Östra-Kinds Elkraft priser på effektabonnemang upp till 160 A säkring ................. 26 

Tabell 10. Östra-Kinds Elkraft priser på effektabonnemang över 160 A säkring ................... 26 
Tabell 11. Sala-Heby Energi Elnät AB priser på effektabonnemang ..................................... 26 

Tabell 12. Sandviken Energi Elnät AB fast avgift 35-63 A säkring ........................................ 27 

Tabell 13. Sandviken Energi Elnät AB månadseffektavgift 35-63 A säkring ......................... 27 

Tabell 14. Sandviken Energi Elnät AB Priser på effektabonnemang för 80 A säkring 
och uppåt ................................................................................................................................ 28 

Tabell 15. Bjärke Energi priser på effektabonnemang ........................................................... 29 
Tabell 16. Karlstads Elnät priser på effektabonnemang ........................................................ 29 

Tabell 17. Malungs Elnät priser effektabonnemang 16-63 A säkring .................................... 30 

Tabell 18. Malungs Elnät Priser effektabonnemang över 63 A säkring ................................. 30 

Tabell 19. Västra Orust Energitjänst priser effektabonnemang ............................................. 31 

Tabell 20. E.ON exempel förbrukning .................................................................................... 36 

Tabell 21. Uträknade värden utifrån trendlinje ....................................................................... 36 
Tabell 22. Priser befintliga tariffer på Elverket upp till 100 A säkring ..................................... 49 

Tabell 23. Priser befintliga tariffer på Elverket från 100-200 A säkring .................................. 49 

Tabell 24. Befintliga effektabonnemang på Elverket över 200 A säkring .............................. 50 

Tabell 25. Uträknade priser för effektavgift på respektive kundkategori ................................ 58 

Tabell 26. Förslag till priser på effekttariffer ........................................................................... 62 
Tabell 27. Förslag 1 priser för höglasttid samt låglasttid ........................................................ 69 

 
 
  

 8 



Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

Nomenklatur 

Vokabulär 
LSP – Lågspänning 

HSP – Högspänning 

Tariff – en förteckning av taxor 

Ei - Energimarknadsinspektionen 

Symboler 
kW – Kilo Watt 
kWh – Kilo Watt Timmar  

kWh/h – Kilo Watt timmar/timme 

MWh – Mega Watt Timmar 

GWh – Giga Watt timmar 

MW – Mega Watt 

A – Ampere 

Tkr – Tusen kronor 

 

 9 



Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

 

1 Inledning 
Negativ miljöpåverkan av mänsklig aktivitet och höga energipriser är två av många 
anledningar till varför vissa elnätsbolag övergår till nya nättariffer, exempelvis effekttariffer. 
Effekttariffernas användning skall ses som en gemensam framtida plan för alla elföretag. 
Tekniken har länge funnits inom elbranschen och använts på olika sätt av elföretagen, men 
under senare tid har den även införts för mindre säkringskunder hos vissa bolag. Tekniken 
anses vara ett rättvisare sätt att fakturera kund när det samtidigt ger kunden möjligheten att 
se över sin elförbrukning och påverka den positivt vilket leder till att kunden får en billigare 
taxa, detta i sig är positivt för miljön eftersom kunden kan sänka sin energiförbrukning. 

1.1 Elverket Vallentuna 
År 1919 grundades det bolaget som idag kallas för Elverket genom att bönder och andra 
näringsidkare i Vallentuna kommun bildade ekonomiska föreningar för att förse sina 
verksamheter med el [31][33]. Elverket har ingen egen energiproduktion, de köper in energi 
och säljer den vidare till slutkund i olika kundanpassade erbjudanden [32]. Nätbolaget har 
cirka 14 500 kunder, största delen av kunderna är lägenheter och villor men företaget förser 
även små samt stora industrier och företag med den el de behöver. Elverket Vallentuna var 
det absolut första elbolaget i Sverige med att lansera en lösning för att automatiskt optimera 
driften av värmepumpar. Ständiga utvecklingar som att byta ut miljöfarliga produkter och 
återvinna uttjänt elektronik så som koppar och andra metaller sker kontinuerligt på Elverket 
för att minska miljöpåverkan. [34] 

1.2 Problembeskrivning 
Ett befintligt avgiftssystem för Elverket finns i form av säkringstariffer för kunder från 
lägenhetskund till och med 100 A kund, och skall nu undersökas för att kunden ska ha en 
kostnadsriktig tariff. I nuläget betalar kunder upp till 100A en säkringsavgift, istället för att 
betala för den effekt som används och där skiljer det sig mellan de olika kundkategorierna. 
Vissa kunder betalar för lite i förhållande till den effekt de tar ut, medan andra kunder 
betalar för mycket. Tillvägagångssättet mot ett rättvisare avgiftssystem enligt 
Energimarknadsinspektionen, är att införa effekttariffer för alla kunder, vilket betyder att 
deras förbrukning mäts varje timme och att kunden istället kommer betala för den timmen 
i månaden där deras förbrukning är som högst. För att få mer kontroll på vad kunden 
förbrukar sett till deras taxa ska en tariffanalys utformas där stor vikt läggs på främst en 
uppdatering av 2010 års prismodell till år 2015. Arbetet skall presenteras i form av en 
rapport som omfattar fyra uppgifter: 

● Uppdatering prismodell för år 2015 där uträkningar beskrivs noggrant men endast 
delar av Excel-filen kommer redovisas på grund av företagets sekretess. 

● Kartläggning i vilken omfattning andra nätbolag gått över till effekttariff, där 
resultatet redovisas i form av olika tabeller och diagram där vi sammanfattar hur 
nätbolagen svarat på vårt frågeformulär.  
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● Hur skulle en effekttariffsövergång se ut för Elverket och alla Elverkets kunder? 
● Vilka konsekvenser en övergång till effekttariff har för Elverket och för de olika 

kundgrupperna. 

1.3 Syften, mål och angränsningar 
Syftet med denna utredning är dels att ge Elverket stöd för hur fördelningen av nätintäkter 
skall ske på kundkollektivet samt dels ge ett underlag för bedömning av kostnadsriktigheten 
i de befintliga nättarifferna. Detta ligger sedan som underlag för att ge förslag på hur 
utformning av en ny effektbaserad nättariff kan utformas. 

Målet med denna rapport är att analysera hur kostnadsriktigheten ser ut i dagens tariffer samt 
att ta fram förslag på en effekttariff. Rapporten skall även ge svar på följande frågor. 

 

1. Vad beror avvikelsen för kostnadsriktighet på? 
2. Hur vanligt är det med effekttariffer? 
3. Lönsamheten med effekttariffer för Elverket. 
4. Konsekvenser med en fullständig övergång till effekttariffer.  

 
Projektet avgränsas till analys av elverkets data för 2015 och övrig offentlig data. 

1.4 Metod 
Genom att studera nättariffer och samla in information från företag, internet samt rapporter 
från Energimarknadsinspektionen kan informationen sammanställas så att utformning och 
övergången till effekttariffer blir korrekt där alla regler och lagar blir uppfyllda. En del av 
informationen som tagits fram var ifrån andra företag med en komplett övergång till 
effekttariffer samt företag som var på spåret till en komplett övergång. Detta har valts med 
grunder ut efter den informationen som behövs för att få ett komplett arbete samt företagets 
önskemål. Uppdatering av Elverkets befintliga prismodell har gjorts på företaget med 
riktlinjer från företagets data och direktiv. Uppdatering av prismodellen medgav väldigt 
givande information som effektfördelning och effektförbrukning på de olika 
kundkategorierna. Informationen har sedan använts för att kunna komplettera de andra 
punkterna i uppdraget. 

1.5 Tidigare arbeten 
Inga tidigare examensarbeten eller officiella rapporter som liknar detta arbete har hittats. 
Däremot har rapporten “Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning” 
från Energimyndigheten varit till stop hjälp och bidragit med nyttig information om 
utformningen av nättariffer så väl som regler för nättariffer. 
Rapporten “En elmarknad i förändring” från Umeå universitet har varit till stor nytta där den 
bidragit med värden för effektförbrukning per dag samt effekttopparna under dygnet och 
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när de uppstår, det har gett oss en bättre uppsikt över förbrukningen för medianlägenheter 
samt medianvillor. Litteratur som handlar om nättariffer har studerats för att få en 
uppfattning om hur de fungerar. En stor del av informationen har också hämtats ifrån 
internet och företag eftersom teknik inte är så populär än. Rapporter ifrån företag och 
myndigheter inom energi sektorn har använts för att samla in viktig information som 
mätvärden och statistikuppgifter. 
    

1.6 Energimarknadsinspektionen 
I Sverige är handeln med el avreglerad sedan 1996. Energimarknadsinspektionen (Ei) är 
den myndighet som granskar elnätsföretagens naturliga monopolställning på elmarknaden 
och ser till att elhandelsföretagen följer de regler som finns [35]. Utifrån deras 
expertkunskaper föreslås det vid behov lagändringar och andra åtgärder för att 
energimarknaden ska fungera ännu bättre. För att det ska bli enklare för energikunder att 
välja elavtal erbjuder Ei en oberoende prisjämförelse som heter Elpriskollen, där en kund 
kan gå in på deras hemsida och knappa in sitt postnummer och därifrån jämföra både 
recensioner och elavtal från olika energibolag. Det Ei gör är att de alltså presenterar för 
kunden om vilket avtal som skulle passa dom bäst, utifrån deras energiförbrukning. 
Elpriskollen.se fungerar på det sätt att efter man knappat in sitt postnummer och ungefärlig 
energiförbrukning så “tipsar” Ei om olika avtal där man själv kan gå in och läsa om vilket 
som skulle passa en bäst, som Ei själva väljer att säga det: “Här kan du som elkund jämföra 
priser och hitta ditt bästa elavtal på en oberoende prisjämförelsesajt”. Information om hur 
elbolagen producerar den energi de levererar står även med olika symboler, där det går att 
se vilken eller vilka olika sätt elbolaget producerar energi. Solkraft, vindkraft, vattenkraft 
och biogas är de olika alternativen som dyker upp, där det även kan utläsas om elbolaget är 
bra för miljön. Konkurrens bland nätföretag existerar inte idag utan varje företag har ett 
område tilldelat där de får bedriva sin verksamhet, kan ses som en naturlig 
monopolmarknad. Energimarknadsinspektionen har översyn på alla elnätsföretag för att se 
till att avgifter och överföring av el är skäliga. Energimarknadsinspektionen är alltså en 
tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. De bedriver tillsyn över 
energimarknaderna för naturgas, fjärrvärme men framförallt för el. 
Energimarknadsinspektionen övervakar leveranssäkerheten och kvaliteten i elnätet. Ei har 
krav på en årlig avbrottsrapportering och även inrapportering efter ett långvarigt och 
omfattande avbrott. Ei har föreskrifter angående vilket antal elavbrott som en kund 
maximalt får drabbas av för att leveranssäkerheten skall anses vara av god kvalitet. Det 
anses vara god kvalitet på överföringen i nätet då en kund har tre eller färre elavbrott under 
ett kalenderår. Har en kund istället fler elavbrott än elva så anses det vara dålig överföring i 
nätet. Har en kund mellan tre och elva elavbrott avgör istället det enskilda fallet om det är 
en bra leveranssäkerhet i nätet. [36] 
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1.7 Effekt 
Den mängd energi som omvandlas per tidsenhet kallas för effekt, beskrivs även som den 
mängd el du använder under ett visst tillfälle. 

Ett vardagligt exempel är om tvättmaskin, dator, diskmaskin och torktumlare körs då blir ditt 
effektuttag väldigt högt under den stunden alla dessa apparater är aktiva samtidigt, men om 
du där emot sprider din användning av dessa apparater till flera timmar och kör de en åt 
gången istället då får du ett mindre effektuttag under en längre tid. [1] 

Energi och effekt skall inte förväxlas med varandra då de innebär olika saker. 

Exempel: ”Bilens motorstyrka motsvarar effekten i elsystemet, alltså den kraft som måste 
tillföras systemet för att klara att leverera den el som behövs vid en viss tidpunkt. Om bilen 
inte kan köra upp för en backe är motor för svag, den har låg effekt.” [1] 

”Bensinen i bilens tank representerar energin i elsystemet, det vill säga dess uthållighet. Om 
inte bilen når fram till nästa bensinstation har den för lite energi kvar i systemet.” [1] 

Energi är effekt * tid. 

Effekt mäts oftast i enheten kW som står för kilowatt medan energi mäts oftast i enheten J 
som står för joule, men i elsammanhang mäts i kWh. 

1.8 Kilowatt timma 
Den enhet för energi som vanligtvis används när man pratar om elförbrukning är kWh, det 
är även den enheten som syns på en elräkning. Mängdenheten används för att jämföra priset 
på el. 
Enheten är väldigt känd bland många men få vet vad det faktiskt betyder eller hur mycket el 
det faktiskt är. 
1 kWh motsvarar 1000 watt under en timma, om vi har en vanlig glödlampa som har en 
effekt på 40W förbrukar den 1 kWh på 25 timmar. 
 
kWh=Watt/1000 * timmar → 1/Watt/1000 = timmar  
 
Exempel glödlampa med effekten 40 W och 1 kWh 1000w/40w = 25 timmar 
Med samma formel kan det räknas ut hur länge 1 kWh räcker för andra apparater. 

Brödrost med effekten 1000 W då räcker 1 kWh i 1 timma. 

Elvisp med effekten 170 W då räcker 1 kWh i 6 timma. 

Vattenkokare med effekten 2000 W då räcker 1 kWh i 30 minuter. [2] 
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1.9 Säkringsstorlek 
Huvudsäkringens storlek bestämmer det maximala effektuttaget. 

Nedan följer några exempel på säkringsstorlekar, beskrivning på hur de ser ut, årliga 
elförbrukning samt maximala effektuttag under ett tillfälle. 

Tabellen beskriver rekommendationer ifrån Vattenfall som är ungefärliga och beroende på 
typ av anläggning. [3] 

Tabell 1. Säkringsstorlekar med årsförbrukning 

Säkringsstorlek Färg Årlig elförbrukning Maximala effektuttag 

16 A Grå 0-20 000 kWh 11 kW 

20 A Blå 20 000-25 000 kWh 14 kW 

25 A Gul 25 000-30 000 kWh 17 kW 

35 A Svart 30 000-40 000 kWh 24 kW 

50 A Vit 40 000-55 000 kWh 35 kW 

63 A Koppar 55 000-70 000 kWh 44 kW 
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2 Nättariffer 
Begreppet nättariff innebär en avgift som betalas till det lokala elnätet som fastigheten är 
inkopplad på, detta gäller för en uttagspunkt. Har man en fastighet som har flera 
uttagspunkter då betalar man för var och en av dem. En nättariff tas oftast ut i form av två 
avgifter, en fast avgift som baseras på säkringsstorleken och en rörlig avgift som baseras på 
överförd energi. Ellagens bestämmelser säger att nättarifferna skall vara utformade så att de 
är “objektiva och icke diskriminerande”, med detta menar man att nätprissättningen skall 
gälla för samtliga kunder inom nätområdet och att olika kundkategorier skall ha en 
kostnadsriktig och rättvis prissättning. Alla kunder skall betala den del av nätavgiften som 
kunden själv orsakar i nätet. Ingen kund skall subventionera någon annan kunds 
elnätsanvändning. Nättariffer för överföring av el för område får inte utformas med hänsyn 
till var inom området anslutningen är belägen inom nätbolagets koncessionsområde. Detta 
innebär att t.ex. en 16 A kund på landsbygden och en 16 A kund inne i staden måste ha 
samma nätavgift. Nätägarna är övervakade av Energimarknadsinspektionen som ser till att 
dessa avgifter är skäliga. 

2.1 Tariffstruktur 
Det finns olika syften och mål som inverkar på utformningen av tariffstukturen. 

● Kostnadstäckning - företaget skall ha en prissättning som skapar intäkter, 
kostnadstäckningen skall ske på ett sätt att risken minimeras, variation mellan varma 
och kalla vintrar skall ha en hanterbar inverkan på intäkterna. 

● Kostnadsriktighet - kunder betalar för de kostnader denne gör upphov till. 
● Enkelhet för kund - tariffstrukturen skall vara enkel att förstå, förståelsen anses viktig 

för att öka kundnöjdhet. 
● Objektiv och icke diskriminerande - som det beskrivs ovan. 

 

Dessa punkter ligger till grund för alla nättariffer, olika nättariffer har olika syften och mål 
där det tillkommer fler och andra punkter. Exempelvis effekttariff, där tillkommer punkterna 
som att: 

• Skapa incitament för effektivt anläggningsutnyttjande - via tariffen skapa incitament 
att flytta effektuttaget från höglast till låglast perioder. 

• Skapa incitament för energieffektivisering - via tariffen skapa incitament för kunder 
att minska sin energiförbrukning samt bidra nätföretaget till de gemensamma 
miljömålen. [4] 
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2.2 Säkringstariffer 
Säkringstariffer kallas även för enkeltariffer och är de mest använda tarifferna i dagsläget, de 
består av en fast avgift och en rörlig avgift.  Fasta avgiften är en abonnemangsavgift som 
beror av huvudsäkringsstorlek och den rörliga avgiften är en energiavgift som betalas för 
förbrukad mängd kWh, den inkluderar även exempelvis överföringsförluster som nätbolaget 
måste köpa in el för att täcka. 

Ett antal företag väljer att dela in tarifferna i 2 grupper, till exempel en A tariff och en B tariff 
så att kunden skall få möjlighet att teckna ett abonnemang som passar sitt uttagsmönster. A 
tariffen är lämplig för kunder med lågt effektuttag medan B tariffer är för lite högre 
effektförbrukare. B tariffen kommer att arbetas bort och nytecknas inte inom Elverket. 

2.3 Tidstariffer 
Vissa elnätsföretag erbjuder ett abonnemang i form av tidstariff, medan andra elföretag kan 
ha tidstariff blandat med andra sorters tariffer. Innebörden av detta abonnemang är att 
kunden betalar olika elpriser under olika delar av dygnet och året vilket gör att kunden har 
en möjlighet att använda mycket el när den är som billigast. Året delas upp i 2 perioder, 
november - mars som kallas för höglasttid och april-oktober som kallas för låglasttid. 
Höglasttid gäller vardagar från klockan 06.00-18.00, tiden varierar från företag till företag. 
Övrig tid räknas till låglasttid. 

Höglasttid innebär att nätavgiften är som högst då efterfrågan på el är stor och 
produktionskostnaderna höga, låglasttid innebär att elpriser är som lägst eftersom efterfrågan 
på el är liten och produktionskostnaderna är låga. I grunden så fungerar tidstariffen som en 
vanlig enkeltariff men med varierande pris på överföringsavgiften (rörliga avgiften). 

2.4 Effekttariffer 
Effekttariff används vanligtvis av större kunder men börjar även användas av mindre kunder, 
den består av 2 olika delar. En fast avgift som kan vara oberoende av säkringen, en effektdel 
som är baserat på det effektuttaget kunden har under en hel månad. Effektdelen fungerar på 
ett sådant sätt att det högsta effektuttag under en timma i månaden betalar du en avgift för, 
detta då för att försöka få kunden att hålla nere sina effekttoppar under de dyra timmarna 
genom att sprida ut sin elförbrukning i flera timmar eller flytta på förbrukningen till billigare 
tidpunkter. Effektavgiften är olika för olika företag och kunder, det finns företag som väljer 
att ta ut en effektavgift för högsta timman i månaden medan andra företag tar ut en 
effektavgift för de 3 högsta timmarna i månaden. Dessutom tillkommer en höglastdel under 
vintertid i vissa företag som är mellan november till mars. 

Höglastdelen innebär att effektavgiften är dyrare under en viss tid av dygnet och veckan, 
vanligtvis 06.00-18.00 vardagar men varierar mellan olika företag. Höglastdelen tillkommer 
eftersom belastningen är som högst vid den tiden och påfrestningarna på nätet är höga. 
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3 Kundkategori 
Nedan kommer vi att presentera de olika kundgrupperna som finns idag. 

3.1 Lågspänningskunder 
Denna kundgrupp är den grupp som främst kommer att behandlas i rapporten, kundgruppen 
består av 2 delar, de som är säkringskunder från 16 A upp till 200 A huvudsäkring och de 
som är lågspänningseffektkunder och har en huvudsäkring över 200 A.  

 Säkringskunderna får sin el levererad på 0,4 kV 
I kategorin ingår allt från små lägenheter och villor till mindre företag och industrier. 

 Effektkunder 
I kategorin ingår allt från mindre till medelstora företag. 

3.2 Högspänning effektkunder 
Denna kundgrupp får sin el levererad på minst 11 kV eftersom dessa kunder har så stort 
effekt- och energiuttag att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa på högre spänning. 
Gruppen består oftast av stora industrier. 
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4 Elverket Vallentuna nättariffutredning 
År 2010 gjordes en utredning om nätavgifter för Elverket Vallentuna AB som innehöll en 
analys av tariffens kostnadsriktighet, i jämförelse med andra nätbolag, framtida nätavgifter 
baserade på effektuttag samt fördelning av kostnader på kundkategorier och kundtyper. 
“Syftet med denna utredning var dels att ge nätbolaget stöd i hur fördelningen av 
nätintäkterna skall ske på kundkollektivet och dels ge ett underlag för bedömningen av 
kostnadsriktigheten i nättarifferna och dels att ge förslag på utformning av nya nättariffer på 
saklig grund. Syftet var även att göra en jämförelse mellan Elverket Vallentunas nätavgifter 
och övriga nätbolags nätavgifter.” 

Rapporten har 2 bilagor som skapats genom informationen ifrån rapporten, bilaga 1 är en 
Excel fil på prismodellen för Elverket Vallentuna, bilaga 2 är en jämförelse med andra 
nätbolag.  

Rapporten innehåller även fördelningsnycklar som är viktiga för att kunna uppdatera 
prismodellen och därmed se hur förändringen under åren har påverkat både företaget och 
kund. 

4.1 Prismodell 
En prismodell som beskriver kostnadsriktigheten för nätavgifter har uppdaterats med data 
för år 2015. För att undersöka kostnadsriktigheten görs detta med hjälp av olika 
kostnadsposter som används i modellen. En del värden i prismodellen är erfarenhetsvärden 
då Elverket inte hade några exakta mätvärden. Observera att det är inte enbart de faktiska 
kostnaderna som används utan ibland används också ”tänkta” kostnader som behövs för att 
driva bolaget på ett bra sätt långsiktigt som t.ex. kapitalkostnader och avsättning för 
reinvestering. 

4.2 Indata kostnadsposter 
All indata sätts in i en Excelfil och behandlas för att skapa en prismodell. Med all behandlad 
data kan säkringstariffens kostnadsriktighet tas fram. Det finns 10 kostnadsposter som har 
behandlats i prismodellen. Dessa poster redovisas nedan.  

• Regionnätskostnader 
• Elnätsförluster 
• Förebyggande underhåll, felavhjälpning, driftcentral och beredskap 
• Kundservice och mätning 
• Anläggningsdokumentation  
• Myndighetskostnader 
• Kapitalkostnader 
• Overheadkostnader 
• Avsättning för reinvestering och viss nyinvestering 
• Bolagets vinst 
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Bolaget har även investeringsutgifter utöver dessa kostnadsposter men dessa utgifter 
påverkar inte bolagets kostnader förrän först året därpå och de därpå kommande åren, därför 
bortses dessa ifrån investeringsposterna när man tittar på nättariffer. De ersätts med en post 
som kallas “avsättning för reinvestering och viss nyinvestering” som innebär avsättning av 
pengar för de kommande nödvändiga reinvesteringar som måste göras för att hålla nätet i 
gott skick. 

Procentsatserna i tabellerna nedan är avrundade värden för att bibehålla en enkelhet men de 
exakta värdena i decimalform finns i den verkliga prismodellen. 

4.3 Regionnätskostnader 
Regionnätskostnader är de avgifter som Elverket betalar till regionnätsägaren, i detta fall 
Vattenfall. Den fasta kostnaden och den effektrelaterade kostnaden fördelas enligt 
effektutrymmet i nätet. Den rörliga energikostnaden fördelas enligt energiförbrukningen. 

Regionnätskostnader 
 
Fast avgift: 1 630 000 kr 

Effekt kostnad: 13 597 400 kr 

Energi kostnad: 3 924 691kr 

Lågspänningsnätets NUAK (Nytt anskaffningsvärde) är 391 401 643 kr som tillhandhållits 
från Elverkets data. 

Högspänningsnätets NUAK (Nytt anskaffningsvärde) är 409 993 205 kr som tillhandhållits 
från företagets data. 

Alla siffror som är med i beräkningarna nedan är hämtade från Elverkets data. 

HSP effekt kunder  

Inkommande högsta effektuttag från regionnätet till HSP-nätet är 61 MW för år 2015. Detta 
transporteras genom HSP-nätet och sedan vidare till både LSP-nätet och säkringskunderna. 
Här har det valts att multiplicera med 12 för att få ut årskostnaden. 

Total Effektförbrukning för HSP*12*kostnad för varje kW= 2 911 035*12*40,8 = 5945,7 
kW  5,95 MW  

Total effekt som används av HSP kunderna 

Totalt inkommande effekt = 5,9561 = 9,75% av 100% för HSP  

LSP effektkunder 

Lågspänningseffektkunderna kan välja mellan två olika tariffer, N4 och F4. Medelvärdet av 
dessa används i denna rapport. 

Kostnaden för varje kW/ Förbrukad kW för N4+F4, vilket räknas ut nedan.  

(49,5 kW+25,62)/2=37,55 kW → Detta är kostnadens medelvärde. 
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Sedan räknas den totala effekten som LSP – nätet använder, även här har det multiplicerats 
med 12 för att få ut årsförbrukningen. 

Total Effekt Kostnad för LSP*12*Kostnad för varje kW = 4 483 846*12*37,55 = 9950,8 
kW = 9,95 MW 

Nästa steg i uträkningarna är att få fram totalt använd effekt av lsp – kunderna från den totala 
effekten i procent: 9,95=16,3% , resterande effekt som går genom nätet är till för 
säkringskunderna vilket motsvarar 100 - 9,75 - 16,3 = 73,95% 
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 Fördelningsnyckel effektuttrymme 
Följande bild visar fördelningen av effektutrymmet i de olika nätdelarna. Av de olika 
kundkategorierna så förbrukar hsp-kunderna 5,9 MW, lsp-effektkunderna 9,95 MW och 
säkringskunderna 45,1 MW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Fördelningsnyckel effektuttrymme för hela nätet 

 

 

61 MW transporteras genom hsp 
nätet. 5,95 MW är för hsp-kunder 
(9,75%), 9,95 MW är för lsp-effekt 
(16,3%) och 45,1 MW är för 
säkringskunderna (74%) 

Vattenfall 61 MW 

NUAK värde för hsp 
nätet = 336,6 mkr = 
42% av totala NUAK 
värdet 

HSP-nät 
ns=nätstationer 

Nätstationer  
+ 25% av 
lsp-nätet 

55,05 MW transporteras genom ns 
+ 25% av lsp-nätet. 9,95 MW är för 
lsp-effekt (18%) och 45,1 MW är 
för säkringskunderna (82%) 

NUAK värde för ns 
och 25% av lsp nätet = 
169,9 mkr = 21,2% 

HSP kunder 5,95 MW 
55,1 MW 

45,1 MW 

NUAK värde för 75% 
av lsp-nätet = 293,5 
mkr = 36,8% 

75 % av 
lsp-nätet 

45,1 MW transporteras genom 
75% av lsp-nätet. Hela effekten 
45,1 MW är för säkringskunderna 
(100%) 

LSP effekt kunder 9,95 
MW 

Säkringskunder 45,1 MW 
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• Hsp – kunderna använder 9,75% av hsp-nätet som är värderat till 336 585 836kr 
vilket ger 32,78 mkr vilket är 4% 

• Lsp – effektkunderna använder 16,3&% av hsp – nätet och 18% av nätstation + 
lsp-nätet vilket ger sammanlagt 85 451 751kr vilket är 10,6% av hela nätet. 

• Säkringskunderna använder 73,95% av hsp – nätet, 82% av (nätstationer + 25% av 
lsp –nätet) samt 100% av resterande lsp – nät, vilket ger sammanlagt 381,8 mkr 
vilket är 85% av nätet. 

 

 Fördelningsnyckel energiförbrukning  
För att beräkna energikostnaderna tar vi summa av förbrukning per period ifrån SP-Utdrag 
för de olika kundkategorierna och delar det sedan på totala förbrukningen. 

 

Hsp = 14 784 553/242 567 002     = 6.1% 

Lsp = 29 425 553/242 567 002      =12.1% 

Säkringskunder är då resterande 100 % - 12.1 % - 6.1 % = 81.2 %.  
 
Energin i kWh som används av resp. kundkategori: 

Hsp Effekt - Energi i kWh = 6,1 % * 242 567 002=14 796 587 kWh 
Lsp Effekt - Energi i kWh = 12,1 % * 242 567 002 = 29 350 607 kWh 
Säkringskunder - Energi i kWh = 81,2% * 242 567 002 = 196 964 406 kWh 

Värdet 242 567 002 är den totala förbrukningen per år.  

Följande bild visar hur fördelningen av energi ser ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Fördelningsnyckel energiförbrukning 

VF regionnät 
242,6 GWh 

LSP effektkunder 29,3 GWh 

HSP kunder 14,7 GWh  

Säkringskunder 189,3 GWh 
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Tabell 2. Regionnätskostnader 

Post Kr  HSP 
Effekt 

 LSP 
Effekt 

 Säkring 

Fast avgift 1 630 000 4,0% 65 200 10,6% 172 780 85,4% 1 392 020 

Effektkostnad 13 597 400 4,0% 488 147 10,6% 1 151 700 85,4% 11 956 194 

Energikostnad  3 924 691 6,1% 160 912 12,1% 456 189 81,2% 3 304 590 

Summa 19 152 091  714 259  1 783 669  16 652 804 

 

 Elnätsförluster 
Elnätsförluster uppstår i alla elnät och handlar om el som omvandlas till värme, vid transport 
och överföring i elnätet. 

Elnätsförlusterna på 4,9 % av energiomsättningen fördelas efter energiförbrukningen men 
dock inte rakt av då förlusterna är olika i de olika näten. Av företagets erfarenhet fördelas de 
kalles bild 

Erfarenhetsvärden säger att förlusterna fördelas enligt följande. Hsp. nätet 0,95%, Lsp. nätet 
för effektkunder 1,60% och lsp nätet för säkringskunder 2,3%. 

Tabell 3. Elnätsförluster 

Post kWh, kr  HSP Effekt  LSP Effekt  Säkring 

Energin i kWh som 
används av resp. 
kundkategori 

242 567 002 6.1% 14 796 587 12.1% 29 350 607 81.2% 196 964 406 

Energiförluster för 
respektive kundkategori 

4,9 %  0,95 %  1,60 %  2,3 % 

Energipris i kr/kWh 0.55  0.55  0.55  0.55 

Kostnad elnätsförluster 2 827 197  773 312  258 258  2 491 600 
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Energin i kWh som används av respektive kundkategori 

 

Hsp Effekt - Energi i kWh = 6,1% * 242 567 002=14 796 587 kWh 
Lsp Effekt - Energi i kWh = 12,1% * 242 567 002 = 29 350 607 kWh 
Säkringskunder - Energi i kWh = 81,2% * 242 567 002 = 196 964 406 kWh 

Kostnad elnätsförluster 

Total Hsp förluster i kr - 14 796 587 * 0,95% * 0,55 = 77 312 kr 
Total Lsp förluster i kr – 29 350 607 * 1,60% * 0,55 = 258 285 kr 
Total Säkrings förluster i kr - 196 964 406 * 2,3% * 0,55 = 2 491 600 kr 

 Förebyggande underhåll, Felavhjälpning, Driftcentral och 
Beredskap 

Fördelas efter kundtypens effektutrymme i nätet. 

Tabell 4. Förebyggande underhåll, felavhjälpning, driftcentral och beredskap 

Post Kr  HSP 
effekt 

 LSP 
effekt 

 Säkrings 
kunder 

Förebyggande 
underhåll 

3 815 000 4% 152 600 10,6% 404 390 85,4% 3 258 010 

Felavhjälpning, 
Driftcentral och 
Beredskap 

4 923 000 4% 196 920 10,6% 521 838 85,4% 4 204 242 

Summa 8 738 000  349 520  926 228  7 462 252 

 
Årskostnad för de olika posterna samt hur de fördelas på kundkategorierna, Procenttalen 
tas från fördelning av effektutrymme i regionnätskostnaderna. 

Hsp effekt - Förebyggande underhåll = 4 % * 3 815 000 = 152 600 kr 
Hsp effekt - Felavhjälpning, Driftcentral och Beredskap = 4 % * 4 923 000 = 196 920 kr 
Lsp effekt - Förebyggande underhåll = 10,6% * 3 815 000 = 404 390 kr 
Lsp effekt - Felavhjälpning, Driftcentral och Beredskap = 10,6% * 4 923 000 = 521 838 kr 
Säkringskunder - Förebyggande underhåll = 85,4% * 3 815 000 = 3 258 010 kr 
Säkringskunder - Felavhjälpning, Driftcentral och Beredskap = 85,4% * 4 923 000 = 4 204 
242 kr 
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 Kundservice och mätning 
Denna kategori fördelas efter den kostnad respektive kundtyp drar när det gäller 
kundservice och mätning baserat på företagets kostnader. Effektkunderna och de större 
säkringskunderna kräver t.ex. timavräkning vilket kostar nätbolaget betydligt mer än övriga 
kunder som är schablonavräknade. Korrigeringar har således gjorts utifrån detta. 

 

Denna post delas upp i 2 delar, första delen består rent av kostnaden för kundservice 
personal och andra delen består av mätning samt rapportering. 

Tabell 5. Kundservice, nätning och rapportering 

Post Kr  HSP 
effekt 

 LSP 
effekt 

 Säkrings 
kunder 

Kundservice 1 200 000 0.8 % 9 600 6 % 72 000 93,2 % 1 118 400 

Mätning och 
rapportering 

3 891 248 0,8 % 31 130 6 % 233 475 93,2 % 4 745 043 

Summa 5 091 248  40 730  305 475  4 745 043 

 

 Fördelningsnyckel uttagspunkter 
Fördelningsnyckeln för procentsatserna är antalet uttagspunkter per kundkategori, totala 
kunder per kundkategori/totalt kunder. 1 kund motsvarar 1 uttagspunkt. 
 

Hsp kunder → totalt Hsp kunder/totalt kunder → 8/14 490 = 0,00055 = 0,055 % = 
0.06% 

Hsp kunderna är 0,06 % av kundunderlaget men dessa kunder kräver betydligt mer när det 
gäller kundservice och mätning därför räknas det med ett högre uppskattat 
efterenhetsvärde från Elverket som uppskattats till 0.8 % 
 

Lsp kunder → totalt Lsp kunder/totalt kunder → 67/14 490 = 0.0046= 0.46 %  

Lsp kunderna är 0,46 % av kundunderlaget men dessa kunder kräver betydligt mer när det 
gäller kundservice och mätning därför räknar man med ett högre uppskattat 
efterenhetsvärde från Elverket som uppskattats till 6 %. 
Säkringskunder → totalt säkringskunder/totalt kunder → 14 415/14 490 = 0.994= 99,4 % 
Säkringskunderna är 99,4% av kundunderlaget men dessa kunder bär en mindre kostnad 
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jämfört med Hsp- och Lsp kunder därför har de ett mindre uppskattat efterenhetsvärde 
från Elverket på 93,2%. 

 

Hsp effekt - Kundservice= 0.8% * 1 200 000 = 9 600 kr 
Hsp effekt - Mätning och rapportering = 0,8 % * 3 891 248 = 31 130 kr 
Lsp effekt - Kundservice = 6 % * 1 200 000 = 72 000 kr 
Lsp effekt - Mätning och rapportering = 6 % * 3 891 248 = 233 475 kr 
Säkringskunder - Kundservice = 93,2% * 1 200 000 = 1 118 400 kr 
Säkringskunder - Mätning och rapportering = 93,2% * 3 891 248 = 4 745 043 kr 

 Anläggningsdokumentation 
Komplexa anläggningar med många komponenter och delsystem kräver dokumentation som 
är välstrukturerad och lätta att hitta i. I tabellen nedan redovisas kostnaderna för 
anläggningsdokumentationen som är tagna ur 2015 års prismodell. Den totala kostnaden för 
anläggningsdokumentationen har räknats ut till 824 000 kr, där 4 % är för 
högspänningskunder, 10,6 % för lågspänningskunder och hela 85,4 % för säkringskunder. 

Fördelas efter effektutrymmet i nätet. 

Tabell 6. Anläggningsdokumentation 

Post Kr  HSP 
effekt 

 LSP 
effekt 

 Säkrings 
kunder 

Anläggningsdokume
ntation 

824 000 4 % 32 960 10,6 % 87 344 85,4 % 703 696 

Summa 824 000  32 960  87 344  703 696 

 
Hsp effekt - Anläggningsdokumentation= 4 % * 824 000= 32 960 kr 

Lsp effekt - Anläggningsdokumentation = 10,6% * 824 000 = 87 344 kr 

Säkringskunder - Anläggningsdokumentation = 85,4% * 824 000 = 703 696 kr 
 

 Myndighetsavgift 
Myndighetsavgifter tas ut en gång per år och betalas per kund. Avgifterna är beslutade av 
riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. 

De 3 avgifterna är elsäkerhetsavgiften, elberedskapsavgiften samt nätövervakningsavgiften. 
1. Elsäkerhetsavgiften - “finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket 

arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också 
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för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett 
sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra 
apparater.” 

2. Elberedskapsavgiften - “ finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska 
Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar 
landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Till 
uppgifterna hör också att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess 
anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda 
säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen 
nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt 
verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig” 

3. Nätövervakningsavgiften - “Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens 
arbete.” 

 
Denna kostnad tas ut av kund och vidarebefordras direkt till aktuella myndigheter. 
Då denna kostnad bara skall vidareförmedlas till myndighet så görs bara en fördelning av 
den exakta kostnaden mot varje kundtyp. 
Priserna nedan är exklusive moms. 
 
Säkringskunder och Lsp kunder betalar 9,5 kr för Elsäkerhetsavgiften, 45 kr för 
Elberedskapsavgift och 3 kr för Nätövervakningsavgiften. Alltså betalar de 58 kr per år. 
 
Hsp kunder betalar 750 kr för Elsäkerhetsavgiften, 600 kr för Elberedskapsavgift och 2477 
kr för Nätövervakningsavgiften. Alltså betalar de 3827 kr per år [5]. 

 Kapitalkostnader 
Kunden skall betala för de kapitalkostnader som nätägaren har för det nät som inte ingår i 
anslutningsavgiften. Som kapitalkostnad används en kalkylränta på 5.0 %. Kalkylränta är den 
räntesats som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital. 

 Overheadkostnader 
Overheadkostnad är nätverksamhetens andel av koncerngemensamma kostnader, till 
exempel telefoni, lokaler, koncernledning och ekonomitjänster. Nätverksamhetens 
overheadkostnader är 17,1 miljoner kronor. 

 Avsättning för reinvestering och viss nyinvestering 
Med reinvestering menas att pengar avsätts för att vid slutet av anläggningens livslängd så 
skall en ersättningsanläggning kunna byggas. Till viss del kan den även avse en viss 
nyinvestering som måste göras i nätet och dessa stödsystem för att klara de allt större krav 
som ställs både från myndigheter och kunder. I modellen har man använt 2 %.  
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 Bolagets vinst 
I modellen används resultatet från årsredovisning 2015. Bolagets vinst är hämtad från 
Elverkets årsredovisning för år 2015, där vinsten är redovisad till 31 miljoner kr. 

 Sammanfattning av kundkategoriers kostnader 
I denna tabell har utdrag från prismodellen 2015 tagits ut för att redovisa olika 
kundkategoriers kostnader. 

Tabell 7. Prismodell kostnader för de olika kundkategorierna 

 
Summan består av antalet kunder inom kundkategori multiplicerat med kostnaderna för en 
uttagspunkt. 
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4.4 Kostnadsriktighet prismodell 
Efter att all indata är behandlad och en komplett uppdatering av prismodellen är gjord kan 
man klart och tydligt få en bild av hur kostnadsriktigheten ser ut i dagsläget samt vilka 
faktorer det är som har störst betydelse för den. 

 

Figur 3. Kostnadsriktighet säkringskunder upp till 200 A 

I diagrammet ovan ser man att de lite mindre säkringskunder på A tarifferna som består av 
vänstra halvan betalar för lite, undantag 16 A och 35 A. De lite större säkringskunderna på 
A tariffer som består av högra halvan betalar för mycket. 

Kunder med B tarifferna sticker ut. Tarifferna har medvetet höga priser eftersom Elverket 
försöker avveckla de, men det beror även på att en del kunder ligger på fel tariff och betalar 
onödigt mycket. 
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Figur 4. Kostnadsriktighet lågspänningseffektkunder 

De kunder som har en säkring större än 200 A och då är placerade på effekttariffer, enligt 
diagrammet ovan betalar de väldigt lite jämfört med vad de borde betala. 

4.5 Slutsats kostnadsriktigthet 
De lite mindre säkringskunderna betalar för lite medan de som har en större säkring betalar 
för mycket, detta beror till största del av priserna som är satta i dagsläget då det är en väldigt 
hög fast avgift. 

För att få en jämnare fördelning måste man höja priset för de lite mindre säkringskunderna 
och sänka den för de lite större säkringskunderna. En ny fördelning rekomenderas för hela 
lågspänningsnätet så att fördelning av kostnaderna skall bli rättvis och mer kostnadsriktig. 

Prismodellen har analyserats för att ta reda på vad som ligger till grund för den låga 
kostnadsriktigheten på lågspänningseffektkunder, då kostnadsriktigheten beräknas genom att 
dividera kostnaden för en medelkund per uttagspunkt med modellkostnaderna per 
uttagspunkt. 

N4-lsp = 102 850 kr / 155 962 kr =  0,6594 = 65,9 % 

F4-lsp = 82 498 kr / 121 342 kr = 0,6798 = 68,0 % 

Modellkostnaderna 155 962 kr samt 121 342 kr är de som ger upphov till den låga 
kostnadsriktigheten 

Analysen visade 4 kostnader som sticker ut mer än vanligt, kapitalkostnader samt avsättning 
för reinvestering som mer än dubblats sedan år 2010, övriga kostnader som nästan är 11 
gånger högre än priset år 2010 samt overheadkostnader som har tredubblats sedan 2010. 

Dessa kostnader bör undersökas av Elverket för att uppnå en bättre kostnadsriktighet för 
lågspänningseffektkunder. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

N4 lsp F4 lsp

Effektkunder

Kostnadsriktighet Kostnadsriktighet 2015

 21 
 



Analys, utredning och effektivisering av nättariffer i Vallentuna 

 

5 Informationssökning/Kartläggning 
I detta avsnitt redovisas hur informationssökningen gått till och på vilket sätt informationen 
tillkommit. Energimyndigheten (EI) har på sin hemsida redovisat alla olika nätbolag som 
finns i landet och därifrån har det vidare och sökts information på diverse hemsidor för varje 
elbolag. Det var totalt 174 bolag där 29st använder sig av effekttariffer med start på flera 
olika säkringsnivåer. Siffrorna stämmer inte till 100 % eftersom i de 174 bolag som 
genomsöktes fanns ett antal företag med samma namn som exempelvis Vattenfall och 
Fortum som har flera företag runt om i landet. Dessutom hade inte alla företag fungerande 
hemsidor vilket medförde en nedsättning för informationsinsamlingen för just detta företag 
och då har man valt att inte ta med det. 

Då de flesta bolag har effekttariffer på alla sina lågspänningskunder över 200A så valdes det 
att läggas mer fokus på bolag vars effekttariffer började vid en lägre gräns.  

5.1 Intervjuer 
Ett frågeformulär utformades utifrån de uppgifter som inte redovisades på nätbolagens 
hemsidor angående deras effekttariffer och hur de tänkt. Detta formulär innehöll följande 7 
frågor: 

1. Varför har ni valt effekttariffer för säkringskunder under 200A? 
2. När infördes effekttariffer på bolaget 
3. Vart går gränsen för era effekttariffer 
4. Vad är era motiv till att ha effekttariffer för kunder på lägre säkring än 63A 
5. Har kunderna ändrat sitt beteende d.v.s. har förbrukningen ökat eller minskat 
6. Hur är intäkterna för effekttariffer jämfört med säkringstariffer (har kunden betalat 

mer eller mindre) 
7. Vad har konsekvenserna varit med effekttariffer 

 
8 företag valdes och kontaktades på grund av att de uppfattades väldigt kunniga samt för att 
deras hemsida inte gav just den informationen som söktes. Intervjuer hölls med flera olika 
personer på respektive företag. Varför just dessa företag valts är för att deras effekttariffer 
börjar på väldigt låg säkringsnivå, dvs. hela vägen från minsta säkring.  

 Intervjuade företag 
Nedan följer lite information om alla de företag som kontaktades via telefon angående 
informationsinsamling om deras effekttariffer, där de fått svara på frågeformuläret ovan. 
Detta kommer även att redovisas i form av tabeller och bilagor, med hjälp av Excel där 
informationen sammanställts 
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• Östra-Kinds Elkraft 
Östra Kinds Elkraft är en ekonomisk förening som grundades år 1929. Idag har de 
omkring 3000 elnätskunder i delar av Ulricehamn, Tranemo och Jönköpings 
kommuner. Östra Kinds Elkraft har en energiomsättning på cirka 83,4 GWh [6]. 

• Sala-Heby Energi Elnät AB 
Sala-Heby Energi är ett företag som förser kommunerna Sala och Heby med 
Elenergi. Företaget har ca.13500 kunder [7] [8].  

• Sandviken Energi Elnät AB 
Sandviken Energi Elnät AB bedriver distribution inom Sandvikens kommun och i 
dess närhet. Elnät ansvarar för distributionsnätet som omfattar 3t 
mottagningsstationer, 10 fördelningsstationer, 507 nätstationer och 2022 kabelskåp 
[9].  

• Bjärke Energis ekonomiska förening 
Bjärke Energis elnät har omkring 4800 kunder som sträcker sig från Alingsås-, 
Lerum-, Ale, - Vårgårda- och Trollhättans kommuner [10].  

• Karlstad Elnät – och Stadsnät 
Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar 
och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Karlstad Elnät har idag 30 
179 kunder och 34 386 anläggningar.  

• Malungs Elnät 
Distributionsområdet består i huvudsak av Malung-Sälens Kommun samt delar av 
Hagfors Kommun (Värmland), och Älvdalens Kommun. Området är ca 17 mil 
långt och ca 5 mil brett. Antal kunder ca 14 000 st varav 6 000 st är fjällkunder [11].  

• Västra Orust Energitjänst 
Västra Orust Energitjänst har ca 5 200 kunder. Det åtgår ca 65 GWh elenergi för 
försörjningen med ett maxuttag av 19 000 kW [12].  
 

• Sollentuna Energi & Miljö 
Elnätet i Sollentuna har ca 28 000 kunder med en energiomsättning på 500 GWh, 
totalt finns det 3 mottagningsstationer och 256 nätstationer. Samtliga kunder har 
mätaravläsning per timma [13]. 
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5.2 Sammanställning information 
Från de intervjuade företagen har det skapats en förståelse om hur de påverkats av tariffbytet. 
Vissa har valt att gå över helt till effekttariffer då deras förbrukning ofta påverkas av 
säsongsanvändning, t.ex. Malungs Elnät är ett elnätsbolag som är beroende av 
vintersäsongen i och med att stora delar av deras elnät är kopplat till skidstugor. Under 
högsäsongen så skjuter förbrukningen upp i taket och belastningen på elnätet ökar. Därför 
infördes effekttariffer för att det ska bli rättvisare för kunden då vissa betalade för lite medan 
andra betalade för mycket beroende på om man bor tillfälligt på vintern eller permanent. Hur 
de olika företagen har påverkats av tariffbytet skiljer sig en del, men många av de företagen 
som intervjuats har kommenterat ändringen positivt. Kunder har inte och har aldrig haft full 
kontroll på den egna förbrukningen, men en liten ändring på vissa kunders beteende har 
märkts enligt nätbolagen som intervjuats. Många företag har liknande idéer till vilka 
konsekvenser det medför, till exempel att de lågsäkrade kunderna inte kommer ha så stora 
förändringar på sin förbrukning/ elräkning då de redan använder lite effekt. En annan 
konsekvens är att vissa kunder var översäkrade som det skrivs om längre ner i detta avsnitt. 
Detta medförde att de fick sänka sin säkring, som på ett sätt gav elbolagen mer betalat än 
vad det nu kommer göra för just den specifika kund som fick byta.  

Nedan har information av alla företag med effekttariffer under 200A sammanställts i form 
av grafer. I bilagan ”Intervjuer” kommer en fullständig sammanställning av både intervjuer 
och informationssökningen, men här sammanställs istället en graf som är gjord på liknande 
sätt som de andra så att läsaren skall förstå hur arbetet är gjort. Som det nämnts tidigare så 
är det alltså 29 företag med effekttariffer och nedan används en graf som redovisar vid vilken 
säkringsgräns elnätsbolagen valt att använda. I grafen kan det utläsas att över hälften av 
elnätsbolagen valt att ha sin gräns på 80A. De flesta bolagen har valt en ”test” gräns då de 
inte riktigt hade koll på hur effekttariffen skulle påverka både kund och företag, detta gäller 
även Elverket. 

 

 

Figur 5. Företag i Sverige med effekttariffer under 200 A 
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Tabell 8. Företag i Sverige med effekttariffer under 200 A 

Effektgräns Antal  Procent 
Företag med 16 A 3 st 10 % 
Företag med 25 A 1 st 3 % 
Företag med 35 A 4 st 14% 
Företag med 80 A 16 st 55% 
Företag med 100 A 2 st 7% 
Företag med 125 A 2 st 7% 
Företag med 160 A 1 st 3% 
        
Summa 29 st 100% 
 

 Elbolags uppgift innan en potentiell övergång 
Erfarenheter hos andra företag säger att det är väldigt viktigt att få ut information till 
kunderna innan en övergång sker. Det handlar om att få kunderna att förstå vad som skall 
hända och hur det går till sedan ska man förklara vad den nya tariffen ska innebära och när 
den kommer att börja gälla. Kunden måste ha en timbaserad mätare så att bättre koll på 
förbrukningen kan fås.  

5.3 Översäkrade 
I många fall har flerbostadshus, villor samt mindre företag och industrier en mycket högre 
säkring i förhållande till sitt behov. Bakomliggande tanke är att försöka undvika extra 
kostnader som byte av säkringar ifall den går sönder. Detta gäller speciellt över helger där 
personal inte finns på plats och eltekniker måste ringas in. Många av dessa säkringar har 
justerats efter att vissa företag gjort en övergång till effekttariffer. Denna övergång är inte 
komplett utan det finns fortfarande kunder som har säkringstariffer där gränsen för 
effekttariffer ligger på antingen på 25 A eller 35 A och uppåt. Kunderna har då bytt ut sina 
säkringar mot mindre säkringar för att försöka undvika den nya tariffen. Detta är då en 
tillfällig lösning för dessa kunder eftersom en komplett övergång kommer inom snar framtid. 

5.4 Företagens effektavgifter 
Nedan kommer de intervjuade företagens effekttaxor att presenteras, det går att se hur de 
har gått tillväga med effekttariffer. Det man kommer att presentera gäller endast 
lågspänningsnätet hos de olika företagen och hur prissystemet ser ut i dagsläget. 

 Östra-Kinds Elkraft 
Företaget har effekttariffer som börjar på 35 A säkring. 
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Tabell 9. Östra-Kinds Elkraft priser på effektabonnemang upp till 160 A säkring 

Abonnemang, kr/år 35 A 9 584 

Priserna presenteras 
inklusive moms 

 

50 A 15 709 

63 A 18 984 

80 A 24 026 

100 A 32 839 

125 A 37 866 

160 A 49 199 

Elöverföring: 10,25 öre/kWh 
Effektavgifter, 330 kr/kW/år, 330/12 = 27,5 kr/kW/månad 
Effektavgiften baseras på högsta tim-värdet per månad. 
För säkringar över 160 A gäller ett och samma abonnemang. Detta presenteras exklusive 
moms. 

Tabell 10. Östra-Kinds Elkraft priser på effektabonnemang över 160 A säkring 

Abonnemang kr/år 15 100 

Effektavgift kr/kW/år 867,6 

Elöverföring öre/kWh 7,8 

Överuttagsavgift reaktiv (månadseffekt) kr/kVAr 40 

 

Effektavgiften baseras på högsta tim-värdet per månad [14] [15]. 

 Sala-Heby Energi Elnät AB 
Sala-Heby har valt att gå med ett annat system när det gäller effekttariffer, lägenhetskunderna 
betalar ingen årsavgift eller så kallad fast avgift utan de betalar endast en överföringsavgift 
för överföring av energin. När det kommer till de resterande säkringskunderna så gäller en 
effekttaxa för de fem högsta effektvärdena under fakturaperioden, dvs. månaden. 

Tabell 11. Sala-Heby Energi Elnät AB priser på effektabonnemang 

Alla priser är inklusive moms.   
Amperestorlek Årsavgift kr/år Överföringsavgift öre/kWh 
Lägenhet 0 98,50/40,00 
16A 910 98,50/40,00 
20A 1 500 98,50/40,00 
25A 2 050 97,00/38,00 
35A 3 710 97,00/38,00 
50A 4 970 97,00/38,00 
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63A 7 250 95,00/31,00 
80A 9 100 95,00/31,00 
100A 11 500 95,00/31,00 
125A 13 500 95,00/31,00 
160A 18 600 95,00/31,00 
200A 24 000 95,00/31,00 
250A 30 500 95,00/31,00 
315A 32 800 95,00/31,00 
400A 42 000 95,00/31,00 
500A 50 500 95,00/31,00 
 

Nov – Mars vardagar. kl. 07.00 - 19.00   98,50 kr/kW inkl. moms  

April – okt vardagar. kl. 07.00 - 19.00   40,00 kr/kW inkl. moms 

Gäller för kundkategorierna lägenheter – 25 A 

Nov – Mars vardagar. kl. 07.00 - 19.00   97,00 /95,00 kr/kW inkl. moms  

April – okt vardagar. kl. 07.00 - 19.00   38,00/31,00 kr/kW inkl. moms 

Gäller för kundkategorierna 35 A och uppåt.[16] [17] 

 Sandviken Energi Elnät AB 
Detta företag har valt att införa effekttaxa för säkringskunder från 35 A, den är uppdelad i 
2 delar, 35-63 A och sedan från 80 A och uppåt. För kunderna med 35-63 A finns en 
effektavgift som varierar beroende på vilken månad det är.  

Tabell 12. Sandviken Energi Elnät AB fast avgift 35-63 A säkring 

Huvudsäkringsstorlek (A) Pris inklusive moms kr/mån 

(Fast avgift) 

35 437,50 

50 437,50 

63 437,50 

 

Månadseffektavgift 

Tabell 13. Sandviken Energi Elnät AB månadseffektavgift 35-63 A säkring 

Månad Kr/kW exkl. Moms Kr/kW inkl. Moms 

Januari 74 92,50 

Februari 66 82,50 
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Mars 64 80 

April 52 65 

Maj 44 55 

Juni 42 52,50 

Juli 41 51,25 

Augusti 42 52,50 

September 53 66,25 

Oktober 60 75 

November  61 76,25 

December 76 95 

80 A säkring och uppåt har en och samma effektavgift året runt. 

Avgifter visas exklusive moms. 

Tabell 14. Sandviken Energi Elnät AB Priser på effektabonnemang för 80 A säkring och uppåt 

Tariffblock  E4, E5 

Leveransspänning  400 V 

Fast avgift Kr/mån 275 

Månadseffektavgift Kr/kW 35,02 

Överföringsavgift höglasttid Öre/kWh 27,81 

Överföringsavgift övrig tid Öre/kWh 11,33 

Överuttag av reaktiv effekt Kr/kVar 27,50 

Maxuttag reaktiv effekt av 
månadseffekt 

 50 % 

 

Överföringsavgifterna är uppdelade i en avgift under höglasttid som gäller vardagar 06-22 
under november - mars och en annan lägre avgift under övrig tid [18] [19]. 

 Bjärke Energi 
Bjärke energi planerar så småningom att ha hela sitt nät på effekttariffer. De kunder som inte 
har effekttariffer idag är säkringskunder som hör till gruppen lägenheter eller har en säkring 
på 16 A och 20 A. Resterande kunder på lågspänningsnätet som har effekttariffer delas in i 
2 grupper. Första gruppen består av kunder med säkring 25 A - 63 A, andra gruppen består 
av kunder med säkring över 63 A. 
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Effekttariffer lågspänning 0,4kV 

Tabell 15. Bjärke Energi priser på effektabonnemang 

    0,4 kV-tariff N4 
   Exkl. moms Inkl. moms 
Fast 
avgift=<63A 

 kr/år 1 200 1 500 

Fast 
avgift=>63A 

 kr/år 3 300 4 125 

Effektavgift Nov-Mars kr/kW/mån 87 108 375 
 April-Okt kr/kW/mån 50 62,50 
Energiavgift Nov-Mars Öre/kWh 7,40 9,25 
 April-Okt Öre/kWh 6,50 8,13 

 

Effektavgiften beräknas efter det högsta uppmätta effektvärde under en månad [20]. 

 Karlstads Elnät 
Med effekttariffer för alla kunder på lågspänningsnätet har Karlstads elnät valt att dela upp 
lågspänningsnätet i tre olika delar, första delen består enbart av lägenheter, andra delen består 
av säkringskunder från 16 – 63 A och tredje delen består av säkringskunder över 63 A. 

Priser för lägenheter samt 16 – 63 A kunder anges inklusive moms. 

Tabell 16. Karlstads Elnät priser på effektabonnemang 

Mätarsäkring Fast avgift Överföringsavgift Högbelastningsavgift Effektavgift 

Lägenhet 1 163 kr/år 40 öre/kWh   

16-63 A (NLED) 1 288 kr/år 6,88 öre/kWh 57 kr/kW, mån 23,85 kr/kW, mån 

63 A > (NLE) 4 610 kr/år 
exkl. moms 

5,5 öre/kWh 
exkl. moms 

45,60 kr/kW, mån 
exkl. moms 

19,08 kr/kW, mån 
exkl. moms 

 

Under månaderna november – mars kl. 06.00 -  18.00 tas höglastavgiften ut. 

Effektavgiften beräknas efter det högsta uppmätta effektvärde under en månad [21]. 
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 Malungs Elnät 
Även Malungs elnät har effekttariffer för samtliga kunder på lågspänningsnätet, nätet är 
uppdelat i tre delar, 16 - 63 A kunder, 80 – 160 A kunder samt kunder med 200 A säkring 
och uppåt. 

För kunder 16 – 63 A 

Tabell 17. Malungs Elnät priser effektabonnemang 16-63 A säkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

”nättariff för lägenhet tillämpas endast för lägenhet i fastighet med gemensamt 
elnätsanslutning för minst 3 abonnemang, dvs. 1 huvudabonnemang och 2 lägenhets 
abonnemang.” 

”Vinter = nov-mars, mån-fre, kl 06-22” 

De fem högsta uppmätta värden divideras med 5 och multipliceras sedan med 
effektavgiften. 

Tabell 18. Malungs Elnät Priser effektabonnemang över 63 A säkring 

Tariff typ Kund typ Säkring 
i A 

Nät tariff Fast avgift 
Exkl. Moms 
kr/år 

Rörlig 
Vinter hög 
Exkl. Moms 
öre/kWh 

Rörlig 
övrig tid 
Exkl. 
Moms 
öre/kWh 

Ab Exkl. 
Moms 
kr/kW 
och år 

HB 
Exkl. 
Moms 
kr/kW 
och år 

Reaktiv 
avgift 
Exkl. 
Moms 
kr/kVar 
och år 

 

Lågsp Lsp-kund 80-160 ME N-
061 C 

9 816 8,50 4,86 273,00 213,00 85,00  

Lågsp Lsp-kund 200- ME N-
613 

10 828 8,50 4,86 267,00 213,00 85,00  

 

”Vinter Hög = Nov-mars, mån-fre, kl. 06-22 ( HB-tid )”  

Säkring i 
Ampere 

Fast avgift      
Exkl. Moms 
kr/år 

Rörlig avgift Exkl. Moms 
kronor/kW 

16 Lägenhet 1 140,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
16 1 995,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
20 3 130,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
25 4 410,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
35 6 260,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
50 8 110,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
63 9 960,00 Vinter 100,00 Sommar 30,00 
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”Tariff N-061 C: Ab = högsta timvärdet under året. HB = Genomsnittet av 5 st 
månadsmaxvärden under HB-tid. ” 

”Tariff N-611 - N-613: Ab = Kontrakterad effekt. HB = Genomsnittet av 5 st 
månadsmaxvärden under HB-tid.” 

”Reaktiv effekt debiteras för den del som överstiger 40 % av abonnerad aktiv effekt.” 

”Tariff N 611 -N 613: För uttag över kontrakterad effekt gäller dubbla Ab-avgiften.” [22] 
[23] 

 Västra Orust Energitjänst 
Västra Orust Energitjänst har effekttariffer från 35 A säkring för lågspänningsnätet. De har 
valt att ha ett och samma system för alla kunder som har en säkring från 35 A och uppåt. 

Tabell 19. Västra Orust Energitjänst priser effektabonnemang 

N4 Lågspänningseffekt 
Mätarsäkring från 35A 

Exkl. moms Inkl. moms 

Abonnemangsavgift (år) 3 428 kr 4 285kr 
Effektavgift (månad) 71,42 kr/kW 89,28 kr/kW 
Överuttag reaktiv effekt 
(månad) 

7,25 kr/kVAr 9,06 kr/kVAr 

Överföringsavgift 9,2 öre/kWh 11,5 öre/kWh 
 

”Reaktivt uttag över 50 % av aktivt effektuttag debiteras” 

Effektavgiften debiteras för den högsta uttagna effekt per timme under månaden [24]. 
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6 Förslag på Elverkets nya effekttariffer 
Elverket har idag effekttariffer på alla högspänningskunder samt lågspänningskunder med en 
säkring över 200 A. Effekttariffer för högspännings samt lågspänningskunder har existerat 
sedan många år tillbaka, men infördes även för säkringskunder med en säkring över 100 A 
år 2013/2014. Införandet av effekttariffer för säkringskunderna var ett “test”, man ville 
påbörja övergången med ett litet prov och sedan analysera hur detta påverkar både kund 
såväl som Elverket. Det är alltså inga riktiga kompletta effekttariffer utan ett testa på en form 
av effekttariffer. Med Energimarknadsinspektionen som styr marknaden mot effekttariffer 
kommer förmodligen en komplett övergång att ske inom snar framtid. En plan på hur det 
kan se ut med en övergång kommer att redovisas nedan. 

6.1 Övergång till effekttariffer för Elverket 
Det första och viktigaste steget innan en effekttariffsövergång är att få ut information innan 
en övergång sker. Det handlar om att få kunderna att förstå vad som skall hända och hur det 
går till, sedan skall man förklara vad den nya tariffen innebär och när den kommer att börja 
gälla 

Med denna information är det meningen att kunden skall förstå varför företaget gör en sådan 
övergång samt hur det kommer att se ut efter övergången och förhoppningsvis då öka 
kundens engagemang i sitt elförbrukande. Fås informationen ut på rätt sätt kan det göra en 
stor skillnad för både företag, kund samt miljö. 

För en sådan övergång måste företaget ha fjärravlästa mätare som klarar av att mäta 
timvärden hos varje enskild kund. Mätare kan ge möjlighet att se sin elförbrukning på ett 
enkelt och smidigt sätt. Ett annat alternativ kan vara att kunden kan få information via 
internet. Företag kan skapa en enskild sida på företagshemsidan som kunderna lätt kan 
komma in på och se över sin elförbrukning. 

Företaget siktar på att bibehålla samma intäkter vid en övergång till effekttariffer. Detta 
kräver då att förbrukningen och toppvärdet analyseras på de olika kundkategorierna för att 
sedan räkna fram ungefärliga och rättvisa priser för den nya tariffen. Detta kräver väldigt 
mycket förarbete samt tid och det bör göras rätt för att få en bra övergång. 

En övergång bör ske för samtliga kunder för att bibehålla enhetlighet. 

I övergången kommer ett förslag att presenteras för alla lågspänningskunder. Det innebär att 
även kunder med befintliga effekttariffer samt kunder med ”testtariffer” kommer att ingå. 

Målet är uppnå en enhetlighet för dessa kunder genom att ha en rättvis effekttaxa som gäller 
för alla kunder och en fast avgift som varierar beroende på kundkategori.  

6.2 Förbrukning för olika kundkategorier 
För att ersätta de gamla tarifferna med nya effekttariffer behövs en klar bild på vad de olika 
kundkategorierna förbrukar samt effekttopparna som dessa kunder ger upphov till. Alla 
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värden för detta fanns inte att tillhandhålla från företaget och därför har en del värden 
uppskattats. Grundförbrukningen eller den så kallade medelförbrukning kan ses som lika för 
samtliga kunder i en kundkategori. Det som gör att förbrukningen ökar och effekttoppar 
erhålls styrs av kundens livsstil. Med informationen kan man sedan räkna ut vilka priser som 
behöver sättas på den nya tariffen för att bibehålla samma intäkter. 
 
Effekttopparna uppskattas efter att en medelförbrukning per år beräknats. Uppskattningen 
sker på det högsta effektuttaget som uppstår under året, oftast vintertid och antas vara 
likadan under hela året. 
 
Värden som räknas ut nedan är inte 100 procentiga eftersom de är avrundade. 

 Exempel förbrukning E.ON 
Eftersom det var väldigt svårt att hitta vad de olika säkringkunderna har för 
medelförbrukning så användes värden som hittades på E.ONs hemsida. 

Exempel på lägenhetsförbrukning under vintertid. 

 

 

Figur 6. Exempel lägenhetsförbrukning under vintertid 

Grundförbrukning är cirka 0.25-0.5 kilowattimmar, Det som överstiger detta beror på 
livsstilen kunder har. Högsta effekttoppen sker mellan 07.00-08.00 och ligger på cirka 5 
kilowattimmar. 
 
 
Exempel på lägenhetsförbrukning under sommartid. 
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Figur 7. Exempel lägenhetsförbrukning under sommartid 

Grundförbrukningen ungefär densamma, effekttoppen är en aning lägre. 
 
 
 
 
 
Exempel på radhusförbrukning samt villaförbrukning under vintertid. 
 

 

Figur 8. Exempel radhus- och villaförbrukning under vintertid 

En grundförbrukning på cirka 2 kilowattimmar, Effekttoppen sker kl 17.00 - 18.00 som 
uppgår till cirka 9.5 kilowattimmar. 
 
 
Exempel på radhusförbrukning under sommartid. 
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Figur 9. Exempel radhusförbrukning under sommartid 

 
En grundförbrukning på cirka 0.5 - 1 kilowattimmar, Effekttoppen sker kl 22.00 - 23.00 
som uppgår till cirka 4 kilowattimmar. 
 
Exempel på villaförbrukning under sommartid. 
 

 

Figur 10. Exempel villaförbrukning under sommartid 

 
En grundförbrukning på cirka 1 kilowattimmar, Effekttoppen sker kl. 19.00 - 20.00 som 
uppgår till cirka 2.2 kilowattimmar [25]. 
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 Tankegång uppskattning 
Utifrån värden på förbrukning tagna från E.ON så uppskattas effekttopparna till något lägre 
värde och denna graf fås fram med en trendlinje som gör att den ungefärliga förbrukningen 
kan räknas fram för resterande säkringskunder. 

Hänsyn tas endast till vintertid.  

Tabell 20. E.ON exempel förbrukning 

 

 

 

 

 

  

Figur 11. Sammanställning av E.ON exempel i form av trendlinje 

Från figur 11 får vi fram en linjär ekvation som beskriver trendlinjen. Ekvationen är 
y=0,6256x-5,2922 där x är säkringsstorleken, detta är uträknade värden för 
medelförbrukningen enligt de värdena som hittades på E.ON.  
 
 

Tabell 21. Uträknade värden utifrån trendlinje 

y = 0,6256x - 5,2922

0
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FÖRBRUKNING PER 
SÄKRINGSKUND

Lägenhet (16A) 4 kW 

16A 5 kW 

20 8 kW 

25 10 kW 

Lägenhet (16A) 4 kW 

16 A 5 kW 

20 A 8 kW 

25 A 10 kW 

35 A 16,60 kW 
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Figur 12. Sammanställning av de uträknade värden utifrån trendlinjen 

 
Då det anses att värdena från tabellen ovan är för höga enligt Elverket så uppskattas ett värde 
som är lägre i uträkningarna som följer nedan. 
 
 
 

 Förbrukning lägenheter 
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Figur 13. Förbrukning lägenheter enligt Elverkets data 

3 135 kunder i lägenheter.  
640633 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 3 135 
640 633/ 3 135 → 204,3 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
204,3 kWh/ 30 dagar → 6,8 kWh per dag 
6,8 kWh per dag/24 timmar → 0,3 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 4 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
 
Uppskattningen baseras på E.ONs exempel, förbrukning lägenhet, en vinterdag [25].  
 

 Förbrukning 16 A säkringskunder 

 

Figur 14. Förbrukning 16 A säkringskunder enligt Elverkets data 
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2 978 kunder med 16 A säkring.  
1 912 736 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 2 978 
1 912 736/ 2 978 → 642,3 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
642,3 kWh/ 30 dagar → 21,4 kWh per dag 
21,4 kWh per dag/24 timmar → 0,9 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 5 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden 
 
Uppskattningen baseras på EO.Ns exempel, förbrukning lägenhet, en vinterdag. Eftersom 
16 A kunder har en liknande förbrukning som lägenheter men det tillkommer eluppvärmning 
[25]. 
 
 

 Förbrukning 20 A säkringskunder 

 

Figur 15. Förbrukning 20 A säkringskunder enligt Elverkets data 

4 820 kunder med 20 A säkring.  
5 647 351 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 4 820 
5 647 351/4 820 → 1 171,6 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
1 171,6 kWh/30 dagar → 39 kWh per dag 
39 kWh per dag/24 timmar → 1,6 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 8 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
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 Förbrukning 25 A säkringskunder 
 

 

Figur 16. Förbrukning 25 A säkringskunder enligt Elverkets data 

 
 
2 732 kunder med 25 A säkring.  
4 266 254 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 2 732 
4 266 254/2 732 → 1 561,6 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
1 561,6 kWh/30 dagar → 52 kWh per dag 
52 kWh per dag/24 timmar → 2,2 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 10 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden.  
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 Förbrukning 35 A säkringskunder 
 

 

Figur 17. Förbrukning 35 A säkringskunder enligt Elverkets data 

 
241 kunder med 35 A säkring.  
651 868 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 241 
651 868/ 241 → 2 704 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
2 704 kWh/30 dagar → 90,1 kWh per dag 
90,1 kWh per dag/24 timmar → 3,76kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 15 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag fanns att tillhandahålla för 35 A säkringskunder är det uppskattade värdet 
baserats på 25 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 50 A säkringskunder 
 

 

Figur 18. Förbrukning 50 A säkringskunder enligt Elverkets data 

94 kunder på 50 A säkring.  
314 474 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund delar vi med antalet kunder 94 
314 474/94 → 3 345,5 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
3 345,5 kWh/ 30 dagar → 111,5 kWh per dag 
111,5 kWh per dag/24 timmar → 4,65 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 20 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 50 A säkringskunder är det uppskattade 
värdet baserats på 35 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 63 A säkringskunder 
 

 

Figur 19. Förbrukning 63 A säkringskunder enligt Elverkets data 

177 kunder med 63 A säkring.  
723 869 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 177 
723 869/ 177 → 4 089,66 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
4 089,66 kWh/ 30 dagar → 136,32 kWh per dag 
136,32 kWh per dag/24 timmar → 5,68 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 30 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 63 A säkringskunder är det uppskattade 
värdet baserats på 50 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 80 A säkringskunder 
 

 

Figur 20. Förbrukning 80 A säkringskunder enligt Elverkets data 

81 kunder med 80 A säkring.  
457 041 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 81 
457 041/81 → 5 642,48 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
5 642,48 kWh/ 30 dagar → 188 kWh per dag 
188 kWh per dag/24 timmar → 7,84 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 40 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 80 A säkringskunder är det uppskattade 
värdet baserats på 63 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 100 A säkringskunder 
 

 

Figur 21. Förbrukning 100 A säkringskunder enligt Elverkets data 

 

54 kunder med 100 A säkring.  
460 007 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 54 
460 007/ 54 → 8 518,65 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
8 518,65 kWh/ 30 dagar → 283,95 kWh per dag 
283,95 kWh per dag/24 timmar → 11,83 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 50 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 100 A säkringskunder är det uppskattade 
värdet baserats på 80 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 125 A säkringskunder 

 

Figur 22. Förbrukning 125 A säkringskunder enligt Elverkets data 

38 kunder med 125 A säkring.  
335 200 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 38 
335 200/ 38 → 8 821 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
8 821 kWh/ 30 dagar → 294 kWh per dag 
294 kWh per dag/24 timmar → 12 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 55 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 125 A säkringskunder är det uppskattade 
värdet baserats på 100 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 160 A säkringskunder 
 

 

Figur 23. Förbrukning 160 A säkringskunder enligt Elverkets data 

34 kunder med 160 A säkring.  
474 879 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 34 
474 879/ 34 → 13 967 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
13 967 kWh/ 30 dagar → 465,6 kWh per dag 
465,6 kWh per dag/24 timmar → 19,4 kWh per timme 
 
Nu har det tagits fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 75 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i månaden. 
Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 160 A säkringskunder är det uppskattade 
värdet baserats på 125 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 
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 Förbrukning 200 A säkringskunder 
 

 

Figur 24. Förbrukning 200 A säkringskunder enligt Elverkets data 

30 kunder med 200 A säkring.  

541 834 kWh är medelförbrukningen för samtliga kunder under 1 månad, för att få det per 
kund dividerar vi med antalet kunder 30 
541 834/ 30 → 18 061 kWh/kund 
Medelvärdet för enskild kund och delar det på en månad för att få fram medelförbrukning 
för en dag. 
18 061 kWh/ 30 dagar → 602 kWh per dag 
602 kWh per dag/24 timmar → 25 kWh per timme 
 
Nu har man fått fram en medelförbrukning per timme, förbrukningstopparna är högre än 
medelvärdet vilket uppskattas till 90 kW som högsta effektuttaget under 1 timme i 
månaden. Då inga underlag inte fanns att tillhandahålla för 200 A säkringskunder är det 
uppskattade värdet baserats på 160 A högsta effektuttag och ett rimligt tänkt värde. 

6.3 Förslag till en ny prissättning på effekttariffer 
Eftersom företaget skall försöka bibehålla samma intäkter vid en övergång till effekttariffer 
måste Elverket därför se över de nuvarande tarifferna och deras intäkter. Detta görs med 
hjälp av Elverkets hemsida där det går att få ut tariffernas olika priser. Elverket har 
fortfarande två sorters tariffer som kallas huvudtariff A och huvudtariff B. Eftersom B 
tariffen inte tecknas mer kommer det bortses ifrån den och använda sig utav priserna för 
huvudtariff A för alla kunder. När priserna är kända i dagsläget kan elverket utgå ifrån de för 
att ta fram nya priser för effekttariffen. 
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 Priser befintliga tariffer 
Priser nedan anges inklusive moms.                   

Tabell 22. Priser befintliga tariffer på Elverket upp till 100 A säkring 

Kund Fast avgift per år Överföringsavgift 
Lägenheter 1 331 kr 28,2 öre/kWh 
16 A 3 113 k 28,2 öre/kWh 
20 A 3 723 kr 28,2 öre/kWh 
25 A 4 693 kr 28,2 öre/kWh 
35 A 6 539 kr 28,2 öre/kWh 
50 A 9 314 kr 28,2 öre/kWh 
63 A 11 705 kr 28,2 öre/kWh 
80 A 15 886 kr 28,2 öre/kWh 
100 A 19 883 kr 28,2 öre/kWh 

 

Lågspänningskunderna som har en säkring upp till 100 A är befintliga kunder som använder 
sig utav vanliga enkeltariffer i dagsläget. Denna kundgrupp är den största och som kommer 
tas till hänsyn mest under övergången [26]. 

Tabell 23. Priser befintliga tariffer på Elverket från 100-200 A säkring 

Kund Fast avgift per år Överföringsavgift 

125 A 24 613 kr 28,2 öre/kWh 

160 A 32 184 kr 28,2 öre/kWh 

200 A 40 537 kr 28,2 öre/kWh 

 

Kunder som har en säkring från 125 A till 200 A hör till den så kallade 
”effekttariffstestgruppen” gamla kunder har vanliga enkeltariffer och dessa nytecknas inte. 
Alla nya kunder med en säkring över 100 A tecknas istället till effektabonnemanget men 
under förslaget på en övergång kommer man anta att alla kunder upp till 200 A använder sig 
utav vanliga enkeltariffer med priserna i tabellen ovan [27]. 

Priser nedan anges exklusive moms. 
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Tabell 24. Befintliga effektabonnemang på Elverket över 200 A säkring 

Kund Fast 
avgift 

Effektavgift Överuttagsavgift Överföringsavgift 

Lsp-Effekt N4 

(Över 200 A 
säkring) 

9 096 kr 49,5 kr/kW 
och månad 

40 kr/kVar och 
månad 

10,9 öre/kWh 

Lsp-Effekt F4 

(Över 200 A 
säkring) 

9 096 kr 25,6 kr/kW 
och månad 

40 kr/kVar och 
månad 

20,4 öre/kWh 

 

Lågspänningseffektkunder har ett fungerande effekttariffssystem och endast förslag till små 
ändring kommer att anges för att hela lågspänningsnätet skall bli enhetligt [27]. 

 

 Utformning nya effekttariffer 
Överföringsavgiften kunden betalar i dagsläget kommer att föras in i effektavgiften, fasta 
avgiften skall inte vara säkringsberoende utan vara en avgift för mätning, underhåll och 
nätkostnader för varje kundkategori och kostnaderna skall fördelas jämt. Effektavgiften 
kommer att baseras på det högsta uppmätta uttaget för 1 timma under månaden, varför 
förslaget medför just 1 timma i månaden är för att det skall vara så enkelt som möjligt till att 
börja med. Efter att ha använt det nya tariffsystemet under en längre period kan priser för 
effektavgiften justeras och effektavgiften faktureras för fler än 1 timme i månaden för att 
sedan öka kundernas ansvar av elförbrukning. Den nya fasta avgiften och effektavgiften skall 
ersätta den gamla fasta avgiften tillsammans med överföringsavgiften. 

Med toppeffekterna som uppskattades i avsnittet 6.2 kommer det att räknas ut vad 
effektavgiften kommer att bli för varje kund i månaden och därefter välja en lämplig fast 
avgift. 

Elverket eftersträvar att ha en och samma effektavgift för alla kunder för ett rättvisare 
avgiftssystem samt en fördelning på 50 % mellan fast avgift och effektavgift. 

50 % är ett antagande som görs eftersom kundens påverkan har väldigt stor betydelse för 
företagets intäkter vid användning av effekttariffer. Företaget måste ha en säker intäkt med 
hjälp av den fasta avgiften annars löper det stor risk för företaget att inte få in de intäkter 
som krävs för att bedriva verksamheten. 

Fördelning kan sedan ändras när företaget fått en bra uppsikt över förbrukningen för 
samtliga kunder och känner sig tryggare i detta system. 
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 Uträkningar nya effekttariffer 
Uträkningarna kommer att göras för respektive kundgrupp där års kostnader behandlas. 
Fasta avgiften adderas med antalet kWh som respektive kundkategori förbrukar under ett 
helt år multiplicerat med överföringsavgiften 

Fastavgift + (kWh/år * överföringsavgift) = kostnad för kundgrupp per år. 

Detta gäller de gamla enkeltarifferna. 

När dessa värden är kända kan utformningen av de nya tarifferna göras baserat på denna 
information. Uträkningarna nedan är avrundade till närmaste heltal. 

6.3.3.1 Årskostnad lägenheter 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.3. 

7 687 600 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

7 687 600/3 135 = 2 452 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 1 331 kr per år + 2 452 kWh * 28,2 öre/kWh, (2 452 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

1 331 + 691,5 = 2 022 kr per år. 

 

Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 2 022/2 = 1 011 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 1 011 kr. 

1 011 kr/4 kW = 253 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 4 kW, se 6.2. 

Effektavgiften i månaden skall vara 253/12 = 21 kr/kW 
 

6.3.3.2 Årskostnad 16 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.4. 

2 2952 836 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

22 952 836/2 978 = 7 707 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 3 113 kr per år + 7 707 kWh * 28,2 öre/kWh, (7 707 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

3 113 + 2 173 = 5 286 kr per år. 
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Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 5 286/2 = 2 643 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 2 643 kr. 

2 643 kr/5 kW = 529 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 5 kW, se 6.2.4. 

Effektavgiften i månaden skall vara 529/12 = 44 kr/kW 

6.3.3.3 Årskostnad 20 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.5. 

67 768 212 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

67 768 212/4 820 = 14 060 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 3 723 kr per år + 14 060 kWh * 28,2 öre/kWh, (14 060 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

3 723 + 3 964 = 7 688 kr per år. 

 

Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 7 688/2 = 3 844 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 3844 kr. 

3 844 kr/8 kW = 480 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 8 kW, se 6.2.5. 
Effektavgiften i månaden skall vara 480/12 = 40 kr/kW 

6.3.3.4 Årskostnad 25 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.6. 

51 195 052 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

51 195 052/2 732 = 18 739 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 4 693 kr per år + 18 739 kWh * 28,2 öre/kWh, (18 739 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

4 693 + 5 284 = 9 977 kr per år. 
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Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 9 977/ 2 = 4 989 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 4 989 kr. 

4 989 kr/10 kW = 499 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 10 kW, se 6.2.6. 

Effektavgiften i månaden skall vara 499/12 = 42 kr/kW 

 

6.3.3.5 Årskostnad 35 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.7. 

7 820 227 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

7 820 227/241 = 32 449 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 6 539 kr per år + 32 449 kWh * 28,2 öre/kWh, (32 449 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

6 539 + 9 150 = 15 690 kr per år. 

Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 15 690/ 2 = 7 844 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 7 844 kr. 

7 844 kr/15 kW = 523 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 15 kW, se 6.2.7. 

Effektavgiften i månaden skall vara 523/12 = 44 kr/kW 

6.3.3.6 Årskostnad 50 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.8. 

3 773 426 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

3 773 426/94 = 40 142 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 9 314kr per år + 40 142 kWh * 28,2 öre/kWh, (40 142 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

9 314 + 11 320 = 20 634 kr per år. 
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Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 20 634/2 = 10 317 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 10 317 kr. 

10 317 kr/20 kW = 516 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 20 kW, se 6.2.8. 

Effektavgiften i månaden skall vara 516/12 = 43 kr/kW 

6.3.3.7 Årskostnad 63 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.9. 

8 686 428 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

8 686 428/177 = 49 076 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 11 705 kr per år + 49 076 kWh * 28,2 öre/kWh, (49 076 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

11 705 + 13 839 = 25 544 kr per år. 

Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 25 544/2 = 12 772 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 12 772 kr. 

12 772 kr/30 kW = 426 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 30 kW, se 6.2.9. 

Effektavgiften i månaden skall vara 426/12 = 35 kr/kW 

 

6.3.3.8 Årskostnad 80 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.10. 

5 485 497 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

5 485 497/81 = 67 722 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 15 886 kr per år + 67 722 kWh * 28,2 öre/kWh, (67 722 * 28,2)/100 för att få 
detta i kr. Se 6.3.1 

15 886 + 19 097 = 34 984 kr per år. 
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Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 34 984/2 = 17 491 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 17 491 kr. 

17 491 kr/40 kW = 437 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 40 kW, se 6.2.10. 

Effektavgiften i månaden skall vara 437/12 = 36 kr/kW 

6.3.3.9 Årskostnad 100 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.11. 

5 520 081 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

5 520 081/54 = 102 223 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 19 883 kr per år + 102 223 kWh * 28,2 öre/kWh, (102 223 * 28,2)/100 för att 
få detta i kr. Se 6.3.1 

19 883 + 28 827 = 48 710 kr per år. 

Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 48 710/2 = 24 355 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 24 355 kr. 

24 355 kr/50 kW = 487 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 50 kW, se 6.2.11. 

Effektavgiften i månaden skall vara 487/12 = 41 kr/kW 

6.3.3.10 Årskostnad 125 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.12. 

4 022 395 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

4 022 395/38 = 105 853 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 24 613 kr per år + 105 853 kWh * 28,2 öre/kWh, (105 853 * 28,2)/100 för att 
få detta i kr. Se 6.3.1 

24 613 + 29 850 = 54 463 kr per år. 
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Avgift ny effekttariff 
Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 54 463/2 = 27 232 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 27 232 kr.  

27 232 kr/55 kW = 495 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 55 kW, se 6.2.12. 

Effektavgiften i månaden skall vara 495/12 = 41 kr/kW 

6.3.3.11 Årskostnad 160 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.13. 

5 698 553 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

5 698 553/34 = 167 605 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 32 184 kr per år + 167 605 kWh * 28,2 öre/kWh, (167 605 * 28,2)/100 för att 
få detta i kr. Se 6.3.1 

32 184 + 47 264 = 79 448 kr per år. 

Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 79 448/2 = 39 724 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 39724 kr. 

39 724 kr/75 kW = 530 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 75 kW, se 6.2.13. 

Effektavgiften i månaden skall vara 530/12 = 44 kr/kW  

6.3.3.12 Årskostnad 200 A 
Förbrukning ett år, addera förbrukningen för respektive månad i diagram 6.2.14. 

6 502 002 kWh förbrukar alla kunder i lägenheter under ett år. 

6 502 002/30 = 216 733 kWh, medelförbrukningen för 1 kund per år. 

Avgift gammal tariff 

Fasta avgift 40 537 kr per år + 216 733 kWh * 28,2 öre/kWh, (216 733 * 28,2)/100 för att 
få detta i kr. Se 6.3.1 

40 537 + 61 119 = 101 656 kr per år. 
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Avgift ny effekttariff 

Då en fördelning på 50 % mellan fasta avgiften och effektavgiften eftersträvas kan man 
utgå ifrån att fasta avgiften är 101 656/2 = 50 828 kr per år, effektavgiften skall motsvara 
resterande 50 828 kr. 

50 828 kr/90 kW = 565 kr/kW per år. 

Högsta effekttoppen för lägenheter var uppskattat till 90 kW, se 6.2.14. 

Effektavgiften i månaden skall vara 565/12 = 47 kr/kW 

6.3.3.13 Årskostnad Lsp-effektkunder 
Då Elverket har befintliga effekttariffer på lågspänningseffektkunderna kommer inga 
uträkningar att göras på denna kundgrupp. Befintliga priser kommer att användas som en 
jämförelse och sammanställning. Detta ingår i förslaget då förslaget innebär att alla kunder 
skall ha samma pris på effektavgiften. Hänsyn kommer endast tas till effektavgiften, fasta 
priset antas vara annorlunda än det som står i kapitel 6.3.1 eftersom det tillkommer en 
överuttagsavgift samt överföringsavgift i dessa tariffer antas dessa 2 avgifter räknas till fasta 
avgiften. 

Då priset på effektavgiften för Lsp effektkunder är redovisat exklusive moms i kapitel 6.3.1 
kommer man att behöva multiplicera dessa priser med 1.25. Momssatsen för el är 25 % [28].  

Effektavgift N4 = 49,5 * 1,25 = 62 kr/kW 

Effektavgift F4 = 25,6 * 1,25 = 32 kr/kW 
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6.4 Sammanställning av förslag   
Olika priser på alla olika kundgrupper medför att en sammanställning av priser kommer att 
behövas. Alla fasta avgifter kommer att bestämmas utefter sammanställningen av 
effektavgifter.  

Tabell 25. Uträknade priser för effektavgift på respektive kundkategori 

Kundgrupp Effektavgift 

Lägenheter 21 kr/kW 

16 A 44 kr/kW 

20 A 40 kr/kW 

25 A 42 kr/kW 

35 A 44 kr/kW 

50 A 43 kr/kW 

63 A 35 kr/kW 

80 A 36 kr/kW 

100 A 41 kr/kW 

125 A 41 kr/kW 

160 A 44 kr/kW 

200 A 47 kr/kW 

Lsp-N4 62 kr/kW 

Lsp-F4 32 kr/kW 

 

Då lågspänningseffektkunderna har fullt fungerande effekttariffer kommer endast 
effektavgiften att behandlas som ett förslag till en övergång för hela lågspänningsnätet. 
Lågspänningseffektkunderna N4 soch F4 skall inte existera vid en komplett övergång, de 
skall slås ihop till en enda kundkategori. De ska få samma effektavgift som resterande 
lågspänningskunderna. Eftersom medelvärdet för hela lågspänningsnätet är lägre än 
medelvärdet för lågspänningseffektkunder kan priset kompenseras genom att höja fasta 
avgiften eller överföringsavgiften. Inga beräkningar kommer att göras på detta då fokus 
ligger på lågspänningssäkringskunder upp till 200 A säkring. 

För att få ett rättvist pris på effektavgiften fördelas den jämnt över hela lågspänningsnätet, 
Medelvärdet beräknas. 

Medelvärde = (21+44+40+42+44+43+35+36+41+41+44+47+62+32)/14 = 40,8 kr/kW 
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Detta avrundas då till 41 kr/kW. Denna effektavgift skall då gälla för samtliga kunder på 
lågspänningsnätet och utifrån den räknas fasta avgiften ut. 
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 Ny fast avgift med den sammanställda effektavgiften 
Lägenheter:  

Gamla årskostnad: 2 022 kr 

Nya årskostnaden: effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 4 kW * 12 månader = 1 968 kr 

2 022 – 1 968 = 54 kr fast avgift per år. 

16 A  

Gamla årskostnad: 5 286 kr 

Nya årskostnaden: effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 5 kW * 12 månader = 2 460 kr 

5 286 – 2 460 = 2 826 kr fast avgift per år. 
 

20 A  

Gamla årskostnad: 7 688 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 8 kW * 12 månader = 3 936 kr per år. 

7 688 – 3 936 = 3 752 kr fast avgift per år. 
 

25 A  

Gamla årskostnad: 9 977 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 10 kW * 12 månader = 4 920 kr per år. 

9 977 – 4 920 = 5 057 kr fast avgift per år. 

35 A   

Gamla årskostnad: 15 690 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 15 kW * 12 månader = 7 380 kr per år. 

15 690 – 7 380 = 8 310 kr fast avgift per år. 

50 A 

Gamla årskostnad: 20 634 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 20 kW * 12 månader = 9 840 kr per år. 

20 634 – 9 840 = 10 794 kr fast avgift per år. 
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63 A  

Gamla årskostnad: 25 544 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 30 kW * 12 månader = 14 760kr per år. 

25 544 – 14 760 = 10 784 kr fast avgift per år. 

80 A  

Gamla årskostnad: 34 984 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 40 kW * 12 månader = 19 680 kr per år. 

34 984 – 19 680 = 15 304 kr fast avgift per år. 

100 A  

Gamla årskostnad: 48 710 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 50 kW * 12 månader = 24 600 kr per år. 

48 710 – 24 600 = 24 110 kr fast avgift per år. 

125 A  

Gamla årskostnad: 54 463 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 55 kW * 12 månader = 27 060 kr per år. 

54 463 – 27 060 = 27 403 kr fast avgift per år. 

160 A  

Gamla årskostnad: 79 448 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 75 kW * 12 månader = 36 900 kr per år. 

79 448 – 36 900 = 42 548 kr fast avgift per år. 

200 A  

Gamla årskostnad: 101 656 kr 

Nya årskostnaden: Effektavgiften multipliceras med högsta timvärdet i månaden 
multiplicerat med 12 månader. 41 kr/kW * 90 kW * 12 månader = 44 280 kr per år. 

101 656 – 44 280 = 57 376 kr fast avgift per år. 
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Nya priser effekttariff 

             

Tabell 26. Förslag till priser på effekttariffer 

Kundgrupp Fast avgift (kr/år) Effektavgift (kr/kW) 

Lägenheter 54 41 

16 A 2 826 41 

20 A 3 752 41 

25 A 5 057 41 

35 A 8 310 41 

50 A 10 794 41 

63 A 10 784 41 

80 A 15 304 41 

100 A 24 110 41 

125 A 27 403 41 

160 A 42 548 41 

200 A 57 376 41 

 

Observera att lågspänningenseffektkunderna presenteras inte i tabellen ovan eftersom de har 
avgifter utöver fast avgift och effektavgift.  

 Slutsatser nya effekttariffer 
Då det framgår tydligt i pristabellen i avsnittet ovan att effektavgiften själv ersätter nästan 
hela årskostnaden för lägenheter kan det i detta fall väljas att avskaffa den fasta avgiften för 
lägenhetskunder. I figur 3 ser man även att lägenhetskunderna betalar för lite i förhållande 
till kostnadsriktigheten, här kan en överföringsavgift införas för att uppnå en bättre 
kostnadsriktighet. 

Det är förstått att effekttopparna har sitt högsta värde under vintertid, vilket i detta fall leder 
till att elbolaget inte kommer att erhålla de intäkter som önskas under sommartid. Intäkterna 
antas vara halverade under sommartid eftersom väldigt lite eluppvärmning behövs under 
sommaren. 

Nedan redovisas de faktorer som antas ha störst betydelse för elförbrukningens nedgång 
under sommaren. 
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• Ljust på dagarna – Elförbrukning som går åt att lysa upp hemmet sjunker eftersom 
det är ljust ute under en längre tid på dagarna. 

• Varmt – Väldigt lite eluppvärmning behövs under sommaren, både för varmvatten 
samt uppvärmning av hem. All uppvärmning utgör cirka 75 % av elförbrukningen. 
Se figur 25.  

• Utlandssemester – Långtids utlandssemester kan medföra att kunden inte befinner 
sig i hemmet under en längre tid, då kunden inte förbrukar el betalar den  ingen 
effektavgift vilket halverar intäkterna för företaget just denna månad. 

• Sommarstugor – Tid spenderas ofta i sommarstugor som ligger utanför elföretagets 
område, spenderas en längre tid i sommarstugorna kan detta leda till att intäkterna 
halveras för företaget. 

 

 

Figur 25. Förbrukning villa per år enligt EO:n 
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Figur 26. Förbrukning/Energibehov under en period av ett år. [29] 

En kundkategori som lägenheter har en relativt konstant förbrukning året runt och 
effekttopparna skiljer sig med små värden där ingen hänsyn behöver tas. Men de resterande 
kundkategorierna som utgör den största delen av lågspänningsnätet använder sig utav 
eluppvärmning vilket man behöver ta till hänsyn. 

Priset på effektavgiften kan då justeras för att jämna ut intäkterna under hela året. Det kan 
medföra en högre effektavgift för kunderna. Den eftersträvade fördelningen på 50 % av fast 
avgift och effektavgift fallerar i detta fall. Alternativet rekommenderas inte. 

Det föredragna alternativet är att dela upp året i periodvis fakturering i form av höglasttid 
och låglasttid [30]. 
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6.5 Höglast och låglast  
Ett system som kan användas med effekttariffer är en periodvis fakturering i form av 
höglastperioder och låglastperioder. Detta innebär att vid en viss tid på året samt på dagen 
kommer effekttaxan att vara hög medan resterande tid är den låg. Detta för att försöka styra 
kunden ännu mer in i ett ansvarstagande där de kan flytta onödig last till den tid det är lägst 
påfrestningar på elnätet samt billigast att förbruka el. 

Höglastperioden skall börja den tiden vintern börjar. Här ska det tänkas på att intäkterna är 
högre på vinter och mindre intäkter på sommaren och därefter skall ett pris bestämmas så 
att detta system ersätter hela årets intäkter. Dessa perioder skall vara fasta och får inte variera.  

Från november – Mars, då man vet att kunden förbrukar mest el mellan kl 06.00-19.00 kan 
höglastperioden sättas under denna tid. Övrig tid räknas till låglast. 

I verkligheten har inte alla kunder sina effekttoppar under tiden 06.00-19.00 men här skall 
det utgås ifrån det eftersom det är svårt att undersöka varje enskild kunds beteende, dessutom 
finns en väldigt stor chans att beteende ändras. Detta system skall gynna de som inte 
förbrukar under den tiden det är höga belastningar på elnätet. 

Förslaget kan medföra en aning mindre intäkter eftersom det utgås ifrån att alla kunder har 
sina effekttoppar under höglasttiden, det utgås även ifrån att vintrarna är kalla eftersom 
största delen av elförbrukning går till uppvärmning. Systemet är väderberoende 

Målet med förslaget är att kunden skall flytta lasten till låglasttiden och intäkterna jämnar ut 
sig långsiktigt men man får räkna med en minskning i intäkter i början av ett sådant 
systeminförande. 
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 Förslag till priser för höglasttid och låglasttid 
 

 

Figur 27. Målet med höglasttid och låglasttid [Egen skapt figur] 

 

Eftersom Elverket eftersträvar att uppnå en medelförbrukning året runt skall bolaget försöka 
få ner topparna som uppstår under vintertiden med hjälp av höglasttid och låglasttid. För att 
systemet skall fungera behövs rätt elpriser som är både rättvisa samt ersätter hela årets 
intäkter. 

Företaget får utgå ifrån att intäkterna skall vara högre med detta system eftersom intäkterna 
dimensioneras efter att alla kunder har sina effekttoppar under höglasttiden, vilket inte 
stämmer i verkligheten men även för att detta system är väderberoende och kan bidra till 
lägre intäkter om det uppstår en mild vinter. 

Det räknas med att 2/3 av intäkterna skall ske under höglasttid och resterande 1/3 av intäkter 
skall ske under låglasttid. En stor skillnad på dessa priser ska undvikas vid ett nytt införande 
av detta system för att minska konsekvenserna som väderberoendet medför. 

 

6.5.1.1 Uträkningar för höglasttid och låglasttid 
Förslaget till nya priser på effekttarifferna i kapitel 6.4.1 används som utgångspunkt när året 
delas upp i 2 delar. Varje kundkategori kommer att behålla sin fasta avgift och endast 
effektavgiften kommer att behandlas. 

Under låglasttid skall det tas hänsyn till att effekttopparna som används inte är de uppskattade 
effekttopparna som uppstår under vinter i kapitel 6.2. 

Effekttopparna är halverade för att spegla de faktiska effekttopparna som uppstår under 
sommaren. 
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Exempel grupp 20 A 

Årskostnad för effektavgift är 3 936 kr (41 kr/kW * 8 kW * 12 månader = 3 936 kr per år) 

Avgiften skall delas upp i två perioder, höglasttid vilket motsvarar 2/3 av priset och 
låglasttid som motsvarar 1/3 av priset. 

Höglasttid 

3 936/3 = 1 312, 1 312*2 = 2 624 kr 

Effektavgiften divideras med 3 och sedan multipliceras med 2 för att utgöra 2/3 av 
årskostnaden. 

Perioden höglasttid gäller i 5 månader.  2 624/5 = 524,8 kr i månaden 

Effektavgiften räknas då ut genom att ta månadskostnaden för effektavgiften dividerat med 
högsta effektuttaget per timma i månaden då man har sitt toppvärde. 

Effektavgiften blir då 524,8 kr/ 8 kW = 65,6 kr/kW o månad. 

Låglasttid  

3 936/3 = 1 312 

1 312 motsvarar 1/3 av effektavgiften per år. 

Perioden låglasttid gäller i 7 månader. 1 312/7 = 187,428 kr i månaden 

Effektavgiften beräknas genom att dividera månadskostnaden med högsta effekttimvärdet i 
månaden, uppmärksamma att högsta effektuttaget per timma i månaden är halverat under 
låglasttid. 

Effektavgiften blir då 187,428 / 4 = 46,857 kr/kW o månad  

 

6.5.1.2 Kontroll beräkningar 
För att kontrollera att dessa priser är korrekta och överstämmer med samtliga kunder 
kommer 3 andra kundgrupper att undersökas med de uträknade priserna. 

 

Kundgrupp lägenheter 

Effektavgiften motsvarar 1 968 kr per år. (41 kr/kW * 4 kW * 12 månader = 1 968 kr per 
år) 

 

Höglasttid 

1 968/3 = 656 kr 656*2 = 1 312 kr 

Årskostnad effektavgiften divideras med 3 och sedan multipliceras med 2 för att utgöra 2/3 
av årskostnaden. 
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Effektavgiften höglasttid = 65,6 kr/kW o månad 

65,6 kr/kW o månad * 5 månader * 4 kW = 1 312 kr vilket stämmer med priset ovan. 

Låglasttid 

1 968/3 = 656 kr 

Årskostnad effektavgiften divideras med 3 utgöra 1/3 av årskostnaden. 

Effektavgiften låglasttid = 46,857 kr/kW o månad 

46,857 kr/kW o månad * 7 månader * 2 kW = 655,998 kr vilket stämmer med priset ovan 

Uppmärksamma att högsta effektuttaget per timma i månaden är halverat under låglasttid. 

 

Kundgrupp 50 A 

Effektavgiften motsvarar 9 840 kr per år. (41 kr/kW * 20 kW * 12 månader = 9 840 kr per 
år) 

Höglasttid 

9 840/3 = 3 280 kr 3 280 * 2 = 6 560 kr  

Årskostnad effektavgiften divideras med 3 och sedan multipliceras med 2 för att utgöra 2/3 
av årskostnaden. 

Effektavgiften höglasttid = 65,6 kr/kW o månad 

65,6 kr/kW o månad * 5 månader * 20 kW = 6 560 kr vilket stämmer med priset ovan. 

 

Låglasttid 

9 840/3 = 3 280 kr 

Årskostnad effektavgiften divideras med 3 utgöra 1/3 av årskostnaden. 

Effektavgiften låglasttid = 46,857 kr/kW o månad 

46,857 kr/kW o månad * 7 månader * 10 kW = 3 279,99 kr vilket stämmer med priset 
ovan.  

Uppmärksamma att högsta effektuttaget per timma i månaden är halverat under låglasttid. 

 

Kundgrupp 125 A 

Effektavgiften motsvarar 27 060 kr per år. (41 kr/kW * 55 kW * 12 månader = 27 060 kr 
per år) 

Höglasttid 

27 060/3 = 9 020 kr 9 020 * 2 = 18 040 kr  
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Årskostnad effektavgiften divideras med 3 och sedan multipliceras med 2 för att utgöra 2/3 
av årskostnaden. 

Effektavgiften höglasttid = 65,6 kr/kW o månad 

65,6 kr/kW o månad * 5 månader * 55 kW = 18 040 kr vilket stämmer med priset ovan. 

Låglasttid 

27 060/3 = 9 020 kr 

Årskostnad effektavgiften divideras med 3 utgöra 1/3 av årskostnaden. 

Effektavgiften låglasttid = 46,857 kr/kW o månad 

46,857 kr/kW o månad * 7 månader * 27,5 kW = 9 019,9 kr vilket stämmer med priset 
ovan. 

Uppmärksamma att högsta effektuttaget per timma i månaden är halverat under låglasttid. 

 

6.5.1.3 Förslag till uträknade priser och justering 
Då målet är att bibehålla en marginal för intäkterna kommer effektavgiftspriserna avrundas 
uppåt till närmaste heltal. 

Förslag 1 till effektavgift för höglasttid: 66 kr/kW 

Förslag 1 till effektavgift för låglasttid: 47 kr/kW 

De uträknade priserna med fördelning 2/3 till höglasttid och 1/3 låglasttid. 

         
          

Tabell 27. Förslag 1 priser för höglasttid samt låglasttid 

Kundtyp Fast avgift Effektavgift, höglast Effektavgift, låglast 

Lägenheter 54 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

16 A 2 826 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

20 A 3 752 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

25 A 5 057 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

35 A 8 310 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

50 A 10 794 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

63 A 10 784 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

80 A 15 304 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

100 A 24 110 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 
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125 A 27 403 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

160 A 42 548 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

200 A 57 376 kr/år 66 kr/kW 47 kr/kW 

 

 Slutsats höglasttid och låglasttid 
Tabell 6.5.1.3 är en bra utgångspunkt vid ett nytt införande av detta system då man inte vill 
ta en hög risk. En analys rekommenderas efter en period på ett år för att säkerställa att 
intäkterna inte har varierat på ett negativ och orättvist sätt. Om möjligt finns skall även en 
analys av nätet göras för att försöka upptäcka en förändring i effekttopparna, det är väldigt 
svårt att upptäcka en ändring på nätet på en sådan kort period men nätet skall jämföras med 
tidigare liknande år för att underlätta detta. 

Som det nämnts tidigare i rapporten försöker man få ner effekttopparna med alternativet 
höglasttid och låglasttid genom att styra kunden in i mer ansvarstagande, prisskillnaden på 
dessa 2 perioder måste ha en betydlig skillnad som spelar roll för kunden för att villkoret 
skall uppfyllas på bästa sätt. Ett högt pris under höglasttiden får kunden att tänka efter ännu 
en gång, därför önskas en större fördelning mellan priserna på höglasttid och låglasttid. 

När en analys har skett och det visat sig vara lönsamt att använda detta system kan en 
prisjustering införas. Fördelning på priser mellan perioderna skall då vara 3/4 för höglasttid 
och 1/4 för låglasttid, detta anses vara en bra fördelning då prisskillnaden inte är för hög 
men tillräckligt hög för att få kunden att tänka efter. Här utgår man ifrån andra företags 
prissättning på periodvis fakturering. 

Exempel grupp 20 A 

Årskostnad för effektavgift är 3 936 kr (41 kr/kW * 8 kW * 12 månader = 3 936 kr per år) 

Avgiften skall delas upp i två perioder, höglasttid vilket motsvarar 3/4 av priset och låglasttid 
som motsvarar 1/4 av priset. 

Höglasttid 

3 936/4 = 984 kr, 984*3 = 2 952 kr 

Effektavgiften divideras med 4 och sedan multipliceras med 3 för att utgöra 3/4 av 
årskostnaden. 

Perioden höglasttid gäller i 5 månader.  2 952/5 = 590,4 kr i månaden 

Effektavgiften räknas då ut genom att ta månadskostnaden för effektavgiften dividerat med 
högsta effektuttaget per timma i månaden då man har sitt toppvärde. 

Effektavgiften blir då 590,4 kr / 8 kW = 73,8 kr/kW o månad. 
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Låglasttid  

3 936/4 = 984 kr  

984 motsvarar 1/4 av effektavgiften per år. 

Perioden låglasttid gäller i 7 månader. 984/7 = 140,57 kr i månaden 

Effektavgiften beräknas genom att dividera månadskostnaden med högsta effekttimvärdet i 
månaden, uppmärksamma att högsta effektuttaget per timma i månaden är halverat under 
låglasttid. 

Effektavgiften blir då 140,57 / 4 = 35,14 kr/kW o månad.  

Förslagen nedan rekommenderas att användas efter att systemet visat sig vara bra och 
användbart. Kan även användas vid införandet av periodvis fakturering men medför en 
hög risk för sänkta intäkter vid en mild vinter eftersom inga ”riktiga” värden för 
effektuttagen existerar på Elverket. 

Då man vill bibehålla en marginal för intäkterna kommer effektavgiftspriserna avrundas 
uppåt till närmaste heltal. 

Förslag 2 till effektavgift för höglasttid: 74 kr/kW 

Förslag 2 till effektavgift för låglasttid: 36 kr/kW 

6.6 Förslag till gruppering av kundkategorierna 
Lågspänningskunderna kan delas in i 3 grupper där gruppen inom sig har samma pris på fast 
avgift samt effektavgift. Gruppindelningen består av kunderkategorier som är lika varandra, 
detta innebär att de påverkar nätet på ett likt sätt när det kommer till energiförluster, 
kostnader för underhåll och investering av nätet. 

Förslag till hur dessa grupper kan se ut redovisas nedan. 

Grupp 1 består endast av lägenheter. 

Lägenheter har en relativt låg årskostnad jämfört med andra kundkategorier eftersom de inte 
använder eluppvärmning. 

Grupp 2 består av kunder med säkring från 16 A – 63 A. 

De olika kundkategorierna har ett liknande mönster i förbrukning. 

Grupp 3 består av kunder med större säkring än 63 A.  

Denna grupp består oftast av transformator mätta kundkategorier där förbrukning varierar 
mycket. 

Indelningen i grupper kan medföra en enkelhet i systemet, även detta system kan bestå av 
höglasttid och låglasttid.  

Att genomföra detta förslag kräver väldigt mycket förarbete för att försöka anpassa priset så 
att samtliga kunder i gruppen får en rättvis taxa vilket i detta fall styrs till största del av 
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elförbrukningen för varje kund. Men att sätta samma pris för hela gruppen kan medföra att 
vissa kunder betalar orimliga priser i jämförelse med förbrukning, ett alternativ vore att införa 
avgifter som styrs av energiuttaget i detta förslag som exempelvis en överföringsavgift 
och/eller en överuttagsavgift för reaktiv effekt. Detta medför att de kunder som förbrukar 
mest betalar mest, kunder betalar för sin förbrukning endast och i helhet går det ihop.   

Ett annat alternativ vore att införa effektavgift för mer än ett tillfälle i månaden, exempelvis 
3 högsta effektuttagen i månaden. Effektavgiften behöver i detta fall justeras. Då detta är 
baserat på högsta effektuttagen blir det rättvist för alla kunder. 

 

Exempel. 20 A kunder, effektavgift 20 kr/kW, 8 kW. 

20*8 =160 kr, 160 kr * 12 månader * 3 tillfällen i månaden = 5 760 kr per år. 

50 A kunder, effektavgift 20 kr/kW, 20 kW. 

20*20 =400 kr, 400 kr * 12 månader * 3 tillfällen i månaden = 14 400 kr per år 

 

Beräknad effektavgift för 20 A är 3 936 kr se kapitel 6.5.1.2 

Beräknad effektavgift för 50 A är 9 840 kr se kapitel 6.5.1.2 

Likhet 3 936/9 840 = 0.4, 5 760/14 400 = 0.4 

Alternativet visar att priset ökar proportionellt mot högsta effektvärdet i månaden vilket 
medför att priset blir jämt för alla kunder i gruppen. 

 Exempel på utformning 
Den rekommenderade utformningen är införandet av en effektavgift för fler än ett tillfälle i 
månaden eftersom det bibehålls en enkelhet i systemet både för kund och företag. 

Förslaget kräver exakta uppmätta värden på högsta timmätta effektuttag för respektive 
kundkategori, sedan kan en fast avgift bestämmas genom att fördela den över samtliga 
kunder inom gruppen. En låg fast avgift skall väljas i detta fall för att passa samtliga 
kundkategorier i gruppen, undantag lägenheter.  

Här skall hänsyn tas till att största delen intäkterna sker via effektavgiften. Uppstår en mild 
vinter kan den bidra till en kraftigt nedsänkning av intäkterna. Förslaget till gruppering av 
kundkategorier är ett system som rekommenderas att användas efter en period på 3 år efter 
en effekttariffsövergång. Efter 3 år förmodas man kunna se en liten förändringen på nätet 
samt använda sig utav de uppmätta timvärden för respektive kundkundkategori som underlag 
för prissättningen. 
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7 Konsekvenser med en övergång till 
effekttariffer 

Införandet av effekttariffer medför många konsekvenser där fördelarna väger tyngre än 
nackdelarna för både kund och företag. Dessutom följs Energimarknadsinspektionens 
önskemål. 

Det är det tänk att företaget skall ha samma intäkter vid en sådan övergång men det är 
ingenting som kan redas ut innan själva övergången. Detta kräver analyser en period efter 
själva övergången. 

Systemet är även beroende av vädret vilket kräver kalla vintrar för att få in de intäkter som 
behövs för att bedriva verksamheten. 

7.1 Fördelar företag 
Företag kan få ett jämnare uttag under hela året och kan enkelt se över det verkliga 
effektuttaget som sker i nätet och dimensionera ut nätet på ett mycket effektivare sätt.  Detta 
leder sedan till att företaget minskar sina kostnader. 
Enhetligt system med en rättvisare fördelning av kostnaderna. 

Företaget tar ett steg in i det framtida tänket och visar att företaget tänker på miljön genom 
att försöka få ner sina effekttoppar. 

Det finns en chans att företaget får högre intäkter om kunden inte ändrar sitt beteende. 

7.2 Fördelar kund 
Kunder får en rättvis fakturering på sin förbrukning och då finns möjligheter att påverka sin 
förbrukning. Planering av elförbrukning lönar sig. 

Kunden kan lätt få ta del av sina timmätta värden och själva styra och bestämma över 
förbrukning. 

Fördelen med att ta betalt per kilowatt istället för ampere är att kilowatt är en för kund mer 
begriplig metod. 

 Äldre befolkning 
Pensionärerna har möjligheten att styra sin förbrukning på bästa möjliga sätt då de inte jobbar 
om dagarna. De kan minska sin kostnad genom att undvika effekttopparna under den tiden 
då elförbrukning kostar som mest. 

 Sommarstugor 
Det är väldigt sällan kunder spenderar en längre tid av året i en sommarstuga men att behöva 
betala en väldigt högt elräkning för stugan när man inte är där kan det kännas väldigt onödigt 
för kunden. I detta fall är effekttariffen det bästa alternativet för människor med 
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sommarstugor. Den fasta avgiften är betydligt mycket lägre och kunden betalar bara en 
effektavgift när el förbrukas stugan. På ett års perioder minskas elkostnader. 

7.3 Nackdelar Företag 
En sådan övergång kräver väldigt mycket arbete och tid. Företagens kundsupport förväntas 
vara högt belastat första perioden. Utbildning av personal. Kunder kanske inte förstår 
skillnaden mellan energi och effekt, de kan reagera negativt på systemet vilket leder till 
missnöjda kunder. Om kunderna inte ändrar på sitt förbrukningsbeteende och minskar 
topparna då kan inte företag dimensionera sitt nät på det sätt de önskar men om kunderna i 
helhet ändrar på sitt beteende kan företagets intäkter minska. Tim mätning för alla kunder 
utgör en stor driftkostnad. 

7.4 Nackdelar kund 
De kunder som inte ändrar på sitt beteende uppfattar systemet som dyrare och blir 
missnöjda. Det ses som ett ”straff” att förbruka för mycket el samtidigt. Inträffar en 
förbrukningstopp i början av en månad har kunden ingen möjlighet att påverka sitt elpris. 
Även om kunden sparar på elen i övrigt får man ändå betala samma avgift för sina 
effekttoppar. Kunderna kan få en sämre levnadskvalitet med anledning av att de inte kan 
använda sin el när de vill utan att behöva tänka på kostnaden [4]. 
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8 Slutsats och diskussion 
Uppdatering av prismodellen som var framtagen för Elverket Vallentuna visar tydligt hur 
kostnadsriktigheten ser ut och vilka kundkategoriers kostnader som behöver omfördelas. 
Prismodellen visar att de lägre lågspänningssäkringskunderna betalar för lite och behöver 
således omfördelas, ingen hänsyn tas till B tarifferna då de utgör en liten del av 
lågspänningsnätet. Lågspänningseffektkunder betalar cirka 35 % för lite och behöver 
undersökas samt omfördelas. 

De elnätsbolag som kartlagts har i de flesta fall gått över till effekttariffer vid en lägre gräns. 
En anledning till den låga gränsen är säsongsförbrukare som tar ut mycket effekt under 
kort tid och belastar nätet på ett oförutsägbart sätt. Dessa förbrukare betalar endast för 
säkringsstorleken vilket medför att de får en väldigt låg taxa i förhållande till de 
påfrestningarna de gör upphov till på nätet. Den låga gränsen väljs oftast för ett enhetligt 
system samt rättvisare taxa för samtliga kunder.   

Kartläggningen av andra elnätsbolag har medfört en djupare förståelse för effekttariffer 
samt anledning till varför elnätsbolagen valt att gå över. Informationen har således haft en 
stor betydelse för utformningen av nya effekttariffer för Elverket Vallentuna då ett bredare 
tänk utvecklats. 

En övergång till effekttariffer är ett bra sätt att få en jämnare fördelning av kostnaderna för 
samtliga kunder. Tariffen baseras på verkliga effektuttag vilket är en för nätbolaget mycket 
bättre mätmetod än metoden att ta betalt efter säkringsstorlek. Då mycket av kostnaderna i 
nätet är effektberoende för nätägaren är det riktigt att kunden får betala efter 
effektförbrukning. Strukturen på de nya tarifferna är enklare och dessutom är mätmetoden 
med kilowatt en mer begriplig metod för kunden. Det medför att kunden enkelt kan se 
olika apparaters effektförbrukning och få en känsla för hur mycket en kilowatt är. Ampere 
däremot är för kunden en okänd storhet som inte går att relatera mot något.  

Målet med effekttariffer är att få ner effekttopparna genom ett ändrat kundbeteende. Det är 
logiskt att kunderna använder eluppvärmning när det är kallt, belysning när det är mörkt, 
lagar mat när de är hungriga. Detta leder till att chansen för ändring av kundbeteende är 
osannolikt på kortare sikt. Möjligheten till att ändra sitt beteende för att spara en liten 
summa pengar i månaden har inte en överhängande betydelse, kunden reagerar endast på 
större summor av pengar. Informationen som kunden får om att kunna påverka sina 
elkostnader har stor betydelse då den kan väcka en tanke, på längre sikt kan den tanken 
förvandlas till handlingar då kunden försöker att förändra förbrukningsmönstret samt 
beteende. Införandet av effekttariffer är alltså en långsiktig plan. 
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9 Förslag till framtida arbeten 
 

9.1 En ny prismodell 
En prismodell skall skapas på nytt och baseras på 2015 års prismodell. Den skall vara 
specialiserad för att behandla effekttariffer där avgifter utöver fasta avgiften och 
effektavgiften är inkluderade. Skillnad i kostnadsriktigthet mellan effekttariffer och 
säkringstariffer skall redovisas i prismodellen. Förslag till en ny justerad effektavgift skall 
framgå av prismodellen. 

9.2 Analys av kundbeteende 
Då alla kunder har olika förbrukningsmönster skall kundkategorierna brytas ner och enskilda 
kunder skall analyseras för att få en verklig uppfattning om kundbeteendet. Här skall 
kundernas effekttoppar undersökas, vad som ligger till grund för dessa effekttoppar samt 
vilken sorts förbrukning som kräver mest energi och hur man kan åtgärda den. 

Det är viktigt att tänka på vilket område kunden bor i och hur miljön och vädret påverkar 
kundens förbrukning. Ett förslag skall anges på hur kunderna kan sänka sin elförbrukning. 

9.3 Analys av elnät samt företagsintäkter efter en eventuell 
effekttariffsövergång 

Efter en övergång till effekttariffer vill företagen dokumentera konsekvenserna för att 
eventuellt åtgärda dessa konsekvenser. De konsekvenser som övergången medför skall 
analyseras och frågan varför de har uppstått skall ställas. Har det nya systemet avbelastat 
nätet på alla påfrestningar som uppstår under effekttopparna och om det setts en förändring 
på effektuttagsmönstret jämfört med säkringstarrifer. Förutom det skall företagets intäkter 
analyseras, betalar kunden för lite eller för mycket. Behövs en justering av priser för de nya 
tarifferna. 

9.4 Utveckling av effekttariffer 
Användning av effekttariffer ökar succesivt bland elnätsföretagen där fler företag går över 
till effekttariffer. Hur dessa tariffer kan utvecklas skall undersökas, vad kan förbättras. Det 
kanske finns en bättre lösning än effekttariffer. 

Här skall företagen försöka tänka ”outside the box” då svaret kan finnas inom tarifferna eller 
bortom tarifferna helt. 
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9.5 Självstyrda apparater som kan styra bort onödig 
förbrukning 

Apparater som självständigt kan styra över förbrukning genom att eliminera onödig 
förbrukning eller skjuta upp det till tidpunkter då elkostnaden är billigare skall undersökas 
alternativt utvecklas vid lite större arbeten.  

Exempelvis datorer, då man ofta lämnar datorn på och vistas utanför hemmet i ett flertal 
timmar, systemet kan då gå in och sätta datorn i ett energisparläge. 

Ett annat exempel på hur man kan kapa effekttopparna är att montera en strömkännare som 
kopplas på ett sådant sätt att den till exempel stänger av vattenberedaren när strömstyrkan 
vid huvudsäkringarna når ett visst värde.  

Sådana system kan medföra en stor skillnad av energi-/effektförbrukningen i hemmet, införs 
sådana system för större kundgrupper kan det även minska energiproduktionen i längden 
och därmed bidra positivt till miljön. 
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