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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar en kartläggning och analys av svenska elnätsföretags lokalnäts-

tariffer (uttagskunder) som Sweco Energuide/Energy Markets genomfört på uppdrag av 

Energimarknadsinspektionen (EI). Rapporten berör inte tariffernas nivåer, utan endast 

lokalnätstariffers struktur och design, samt nätföretagens resonemang vid utformningen 

av dessa.  

Med utgångspunkt i de data som svenska nätföretag årligen rapporterar in till EI, har en 

mindre analys av hur nätföretagen väljer att ta ut nätavgifter med avseende på rörliga och 

fasta priskomponenter genomförts. Analysen visar på stor variation, allt ifrån nätföretag 

som tillämpar fast prissättning, till företag som väljer att tillämpa en prissättning med end-

ast energi- och/eller effektberoende tariffkomponenter. 

Baserat på ovanstående analys, har sex nätföretag valts ut, besökts och intervjuats rö-

rande hur de har valt att utforma de egna lokalnätstarifferna för uttagskunder. Samman-

fattningsvis pekar resultatet från genomförda intervjuer på att nätföretagen generellt sett 

tillämpar samma grundprincip – ”kunden skall bära de kostnader som denne ger upphov 

till” - vid fördelning av kostnader på kundkollektivet, och där varje kostnadskategori (fast, 

effektberoende, energiberoende) avspeglas i en lika stor tariffkomponent.  

Intervjuerna visar även att nätföretagen, vid utformningen av tariffer, i olika stor grad, tar 

hänsyn till faktorer så som till exempel enkelhet, ekonomisk risk, samt möjligheten att 

skapa incitament till energibesparing och förändrade konsumtionsmönster vilket i viss 

mån leder till avsteg från den kostnadsriktiga grundprincipen. Detta tillsammans med 

varierande förutsättningar (geografisk lokalisering, kundkollektivets sammansättning etc.) 

förklarar den variation som föreligger med avseende på hur nätföretagen väljer att till-

lämpa fasta respektive rörliga priskomponenter. Slutsatsen är därför att nätföretagen 

arbetar på ett sådant sätt att prisdiskriminering – givet verksamhetens objektiva förutsätt-

ningar – minimeras. 

Genomförda intervjuer visar att nätföretagen i huvudsak inte anser gällande lagstiftning 

och regelverk vara begränsande vid utformningen av tariffer, utan att den stora variation 

som förekommer med avseende på tariffers utformning, snarare tyder på motsatsen. 

Denna rapport omfattar även en frågeställning om huruvida den prissättning som tilläm-

pas inom aktuellt område är optimal ur ett samhällsperspektiv. Det faktum att majoriteten 

av nätföretagen tillämpar två- eller flerdelade tariffer kan tolkas som att företagen efter-

strävar en optimal prissättning. Dock förekommer tillräckligt stora variationer mellan de 

olika nätföretagens viktning mellan fast och rörlig priskomponent, för att anta att andra 

faktorer och hänsynstaganden inverkar vid prissättningen. 

I de intervjuer som genomförts har det framkommit att nätföretagen ser en nytta med att 

komplettera med en effektberoende priskomponent. Nätföretagen motiverar detta med att 

en effektberoende komponent bättre speglar den verkliga långsiktiga kostnaden för att 

använda nätet. Införandet av en effektberoende priskomponent skulle därför kunna bidra 

till att signalsystemet gentemot marknaden blir mer komplett och att prissättningens effek-

tivitet förbättras. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Elnätstariffer ska enligt ellagen (1997:857) vara "objektiva och icke-diskriminerande", 

vilket kan tolkas som att de ska reflektera de kostnader som den enskilde kunden och 

den kundgrupp som kunden tillhör ger upphov till.
1
 

Energimarknadsinspektionen har ett ansvar för att övervaka hur elnätsföretagen utformar 

sina tariffer och därmed hur kostnaderna fördelas mellan kunderna. Med detta uppdrag 

vill EI ytterligare kartlägga och analysera strukturen på de elnätstariffer som tillämpas i 

Sverige. Fokus i detta uppdrag är på strukturen och designen av tarifferna - inte nivåerna 

som sådana. Resultaten från uppdraget ska sedan användas för att ta fram kriterier och 

rutiner för att hantera klagomål mot tarifferna. 

2.2 Syfte och omfattning 

Uppdraget syftar till att kartlägga och analysera strukturen på de svenska lokalnätstarif-

ferna. 

Rapporten omfattar en mindre kartläggning av de befintliga tariffstrukturerna hos de 

svenska nätföretagen samt intervjuer med sex nätföretag med – enligt kartläggningen – 

skilda förutsättningar tariffstrukturer. Med utgångspunkt i kartläggningen och i intervjuerna 

genomförs en teoretisk genomgång av metodval för utformning av nättariffer följt av en 

analys av befintliga metoder och trender i val av hur elnätstarifferna utformas. 

2.3 Frågeställningar 

Rapporten avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur ser metodiken ut för kalkyleringen av de olika tarifferna för några typiska nät-

företag? Principer för fördelning av gemensamma kostnader mellan olika kundka-

tegorier. 

2. Varför skiljer sig tarifferna åt mellan elnätsföretagen med avseende på andelen 

säkringsavgift (fast del) och energiavgiften (rörlig del) för de olika kundkategori-

erna och motiveras olika design med avseende på fast och rörligt på tariffer av att 

nätföretagen utgår från fördelningspolitiska skäl (rättvisa mellan kunderna med 

hänsyn till volymen använd el) eller är skälen några andra? 

3. Förekommer det prisdiskriminering
2
 mellan kundkategorier, dvs. att kunder beta-

lar mer eller mindre än vad som motsvarar kundernas kostnadsandel? Hur stor 

bedöms avvikelsen kunna vara mellan vad som är kostnadsmässigt motiverat 

och faktiskt tillämpad tariff för olika kundkategorier? 

4. Är de tillämpade tarifferna samhällsekonomiskt (allokeringsmässigt) optimala? 

                                                      
1
 Att kostnaderna, som till stor del är fast och oberoende av utnyttjandet, fördelas mellan kunderna i proportion 

till hur kunderna utnyttjar elnätens kapacitet.  
2
 Prisdiskriminering syftar här på diskriminering i ekonomisk mening och relaterar därför främst till det som i 

lagen betecknas som objektivitet. 
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2.4 Avgränsningar 

Uppdraget avgränsas till att studera utformningen av uttagstariffer på lokalnät. Inmat-

ningstariffer eller regionnätstariff behandlas således inte i denna rapport. Frågor rörande 

intäktsramen faller också utanför denna rapport. 

2.5 Metod 

 

 
 

Figur 1 Arbetsmetodik. 
 

Nedan redovisas den metod som ligger till grund för denna rapport. 

1. Rapportarbetet inleds med en översiktlig kartläggning av samtliga lokalnätstariffer 

i Sverige. Indata utgörs av den befintliga inrapporteringen från nätföretagen till 

Energimarknadsinspektionen. Resultatet från kartläggningen återfinns i kapitel 3. 

2. Utifrån resultatet i kartläggningsfasen väljs sex nätföretag ut för intervju. Kriterier 

för urvalet är dels om nätföretaget tillämpar en tariffstruktur som i något eller 

några avseenden avviker från de mest tillämpade strukturerna, dels om företaget 

har ett stort antal anslutna kunder och därigenom har en dominerande ställning. 

Intervjuresultaten återfinns i appendix. 

3. Resultaten från kartläggning och genomförda intervjuer bearbetas och komplette-

ras med teoretiska beskrivningar. 

4. Slutsatser och analys utgår ifrån det bearbetade resultatet och besvarar rappor-

tens frågeställningar, se kapitel 7. 

 

Tabell 1: Nätföretag som intervjuats. Resultaten av intervjuerna återfinns i appendix.  
 

Företag Kriterium 

E.ON Elnät Flera nätområden, många kunder 

Fortum Distribution AB Flera nätområden, många kunder 

Göteborg Energi AB Många kunder, stadsnät 

Luleå Energi AB Fast nättariff 

Sala-Heby AB Endast rörligt för lägenhetskunder, effekttariff för övriga 

Sollentuna Energi AB Tillämpar effekttariff för samtliga kunder 

Kartläggning Intervjuer
Bearbetning 

resultat

Slutsatser & 

Analys
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3 Lokalnätstariffer i Sverige 

Med utgångspunkt i det material som årligen rapporteras in av nätföretagen till Energi-

marknadsinspektionen (EI) har en kartläggning av tariffstrukturen för uttagskunder på 

lokalnät genomförts.  

Syftet med kartläggningen är att sammanfatta hur nättarifferna varierar inom nätföretags-

kollektivet, främst med avseende på fördelning mellan fasta respektive rörliga priskompo-

nenter. 

Kartläggningen har även legat till grund för vilka nätföretag som intervjuats inom ramen 

för denna utredning. Vissa av de nätföretag som har intervjuats kan sägas representera 

ytterligheter inom nätföretagskollektivet. Exempelvis har nätföretag med en tariff som 

endast består av en fast eller en rörlig priskomponent inkluderats. Även nätföretag som 

kan sägas ha en genomsnittlig tariffstruktur, men istället har en dominerande position på 

grund av stort kundantal har identifierats med hjälp av resultatet från kartläggningen. 

EI:s material för lokalnät omfattar säkringstariffer (säkringskunder med maximalt 200 A-

säkring) och effekttariffer (effektkunder).  

3.1 Säkringstariffer 

EI:s underlag omfattar följande säkringsstorlekar: 16, 20, 25, 35, 50, 63, 80, 100, 125, 

160 och 200 A. För att möjliggöra en jämförelse av olika nätföretags tariffer har EI beräk-

nat en årlig nätkostnad för ett antal olika typkunder, se Tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Typkunder i EI:s sammanställning av årliga nätavgifter. 
 

Kundtyp Säkring [A] Årlig energiförbrukning [kWh] Medelvärde andel fast nätavgift [%] 

Lägenhet 16 2 000 72 

Villa 

16 5 000 67 

20 10 000 64 

20 20 000 50 

25 20 000 55 

25 30 000 46 

Jordbruk 35 30 000 56 

Ingen benämning i 
EI:s 

 sammanställning 

35 30 000 55 

50 100 000 38 

63 25 000 72 

80 80 000 54 

100 100 000 54 

125 125 000 54 

160 350 000 38 

200 240 000 50 
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Av de 199 redovisningsenheter
3
 som rapporterar till EI är det endast en handfull företag 

som erbjuder något annat än en säkringstariff med två priskomponenter där en är fast 

och en är rörlig och energiberoende. Vidare finns det exempel på nätföretag som valt att, 

för konsumenter med stort energiuttag, tillämpa en tidsberoende priskomponent och låta 

den rörliga priskomponenten variera mellan hög- och låglastperioder.  

Hur stor del av nätavgiften som utgörs av fasta respektive rörliga kostnader varierar kraf-

tigt mellan de olika nätföretagen. Nedan presenteras en sammanställning av hur stor del 

av den årliga nätavgiften som utgörs av fasta respektive rörliga kostnader för några av de 

ovanstående typkunderna i Tabell 2. De studerade typkunderna är: 

 Lägenhet 16 A – 2000 kWh/år 

 Villa 16 A – 5000 kWh/år 

 Villa 25 A – 20000 kWh/år  

 Förbrukare 63 A – 25000 kWh/år  

3.1.1 LÄGENHET 16 A, 2000 KWH 

 

Figur 2: Diagrammet visar fördelningen av nätföretag med avseende på hur stor del av den årliga nätavgiften 
som utgörs av fasta priskomponenter för lägenheter med en säkring om 16 A och med en årlig energiförbruk-
ning lika med 2000 kWh. 

 

Enligt Figur 2 framgår att en dominerande del av nätbolagen har en tariff för lägenhets-

kunder som, på årsbasis, resulterar i en fast kostnad mellan 70-80 procent (medel=0,71, 

median 0,73). Endast ett fåtal (4 st) redovisningsenheter har en fast tariffkomponent som 

understiger eller är lika med 40 procent av det årliga nätpriset för en lägenhet på årsba-

sis, enligt Figur 2. 

                                                      
3
 Ett nätföretag kan bestå av flera redovisningsenheter. En redovisningsenhet är kopplad till ett visst nätområde. 
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Värt att notera är dock att det förekommer ett nätföretag som erbjuder en tariff som end-

ast omfattar en rörlig priskomponent.
4
 Tre nätföretag tillämpar tariffer med endast en fast 

priskomponent.
5
 

 

3.1.2 VILLA 16 A, 5000 KWH 

För en villa med låg energiförbrukning, typiskt villa utan elvärme, och med en säkring om 

16 A, är det mest frekvent förekommande att den fasta delen av den årliga nätavgiften 

utgör mellan 60 och 70 procent (medel=0,67, median=0,69), vanligast är att den fasta 

delen utgör mellan 50 och 90 procent.  

I denna kategori förekommer inga tariffer med endast en fast eller en rörlig komponent. 

 

Figur 3: Diagrammet visar fördelningen av nätföretag med avseende på hur stor del av den årliga nätavgiften 
som utgörs av fasta priskomponenter för villor med en säkring om 16 A och med en årlig energiförbrukning lika 
med 5 000 kWh. 

 

3.1.3 VILLA 25 A, 20 000 KWH 

För en villa med hög energiförbrukning (20000 kWh/år), typiskt en eluppvärmd villa, är det 

mest frekvent förekommande att den fasta nätkostnaden utgör 50 till 60 procent (medel= 

0,56, median=0,53), se Figur 4. Fyra nätföretag
6
 erbjuder tariffer med endast en fast pris-

komponent. 

                                                      
4
 Sala Heby Energi Elnät AB 

5
 Bodens Energi Nät AB, Luleå Energi Elnät AB och AB Pite Energi. 

6
 Nacka Energi AB, Bodens Energi Nät AB, Luleå Energi Elnät AB och AB Pite Energi. 
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Figur 4: Diagrammet visar fördelningen av nätföretag med avseende på hur stor del av den årliga nätavgiften 
som utgörs av fasta priskomponenter för villor med en säkring om 25 A och med en årlig energiförbrukning lika 
med 20 000 kWh. 

 

3.1.4 63 A, 25 000 KWH 

För större kunder med en säkring om 63 A och en förbrukning på 25000 kWh är det mest 

frekvent förekommande att de fasta kostnaderna utgör mellan 70 till 80 procent av den 

totala kostnaden, se Figur 5. 

 

Figur 5: Diagrammet visar fördelningen av nätföretag med avseende på hur stor del av den årliga nätavgiften 
som utgörs av fasta priskomponenter för abonnenter med en säkring om 63 A och med en årlig energiförbruk-
ning lika med 25 000 kWh. 
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3.2 Effekttariffer för småförbrukare 

Ett fåtal nätföretag erbjuder en effekttariff för hushållskunder/småförbrukare, vilka tradit-

ionellt sett betraktats som säkringskunder. Effektkomponenten beräknas då utifrån upp-

mätta timmedeleffekter. Här kan Sala Heby Energi och Sollentuna Energi nämnas, vilka 

även intervjuats inom ramen för denna utredning. Båda företagen har en tvådelad tariff 

där en komponent är fast och den andra är effektberoende. Således saknas en energibe-

roende komponent. 

Denna typ av nätprissättning kräver timvis mätning och rapportering av kundernas effekt-

uttag. Vilket värde som ligger till grund vid prissättningen för uttagen effekt varierar mellan 

företagen. Sala Heby Energi väljer att använda genomsnittet av den gånga månadens 

fem högsta effekttimmedelvärden, medan Sollentuna använder medelvärdet av de tre 

högsta effekttimmedelvärdena. I Tabell 3 redovisas fördelningen mellan olika tariffkom-

ponenter för en villa med 25 A och 25000 kWh/år i energiförbrukning. 

Tabell 3 Fördelning mellan fast och rörlig effektberoende priskomponent för kunder med effekttariff (årsbasis). 
Rörlig energiberoende del saknas. 
 

Nätföretag Fast priskomponent Rörlig effektberoende priskomponent
7
 

Sala Heby Energi 36 % 64 % 

Sollentuna Energi 30 % 70 % 

 

3.3 Effekttariffer för effektkunder (> 63 A) 

I EI:s underlag redovisas årliga nättariffer för effektkunder. I syfte att kunna jämföra olika 

nätföretags nättariffer har EI definierat typkunder enligt Tabell 4. 

Tabell 4: Typeffektkunder. 
 

Abonnerad effekt Årlig energiförbrukning 

100 kW 350 MWh 

1 MW 5 GWh 

20 MW 150 GWh 

 

I Figur 6, Figur 7 och Figur 8 redovisas, för en typkund med en årlig energiförbrukning 

och abonnerad effekt enligt Tabell 4, hur stor del av den årliga nätkostnaden som utgörs 

av fasta respektive rörliga kostnader, för samtliga nätföretag (sorterade efter ökande an-

del för abonnerad effekt). Det är tydligt att nätföretagskollektivets nättariffer varierar kraf-

tigt med avseende på hur stor del som utgörs av en rörlig respektive fast avgift. 

                                                      
7
 Beräknat på ett genomsnittligt effektuttag på 5 kW. 
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Figur 6: Andel av årligt nätpris som utgörs av avgift för effektuttag, fast respektive rörlig avgift, för en kund som 
abonnerar på 100 kW och har en årlig förbrukning på 350 MWh. 

 

 
Figur 7: Andel av årligt nätpris som utgörs av avgift för effektuttag, fast respektive rörlig avgift, för en kund som 
abonnerar på 1 MW och har en årlig förbrukning på 5 GWh. 
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Figur 8: Andel av årligt nätpris som utgörs av avgift för effektuttag, fast respektive rörlig avgift, för en kund som 
abonnerar på 20 MW och har en årlig förbrukning på 150 GWh. 

 

Det är tydligt att den fasta avgiftens andel av total kostnad minskar i takt med ökad ener-

giförbrukning och ökande effektabonnemang, vilket är rimligt, då den fasta kostnaden inte 

är i avsevärd mening är beroende av aktuellt effekt- och energiuttag. I övrigt så är det 

tydligt att variationen med avseende på fast och rörlig del är stor inom kollektivet.  
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4 Resultat från intervjuer 

Följande kapitel sammanfattar huvudpunkterna i de intervjuer som utgör grunden för 

denna rapport. Intervjuerna återfinns i sin helhet i appendix A till F. 

4.1 Tariffstrukturens syften och mål 

Nätföretagen framhåller flera olika syften och mål som inverkar i olika utsträckning på 

utformningen av tariffstrukturen. Följande syften och mål lyfts fram: 

 Kostnadstäckning – primärt skall företaget ha en prissättning som skapar intäkter 

vilka motsvarar kostnaderna. Kostnadstäckningen skall också helst ske på ett 

sådant sätt att risk minimeras. Exempelvis skall variationer mellan varma och 

kalla vintrar ha en hanterbar inverkan på intäkterna.  

 Kostnadsriktighet – nätföretagets olika kostnadsposter (se kapitel 6.1) bör motsva-

ras av en korresponderande tariffkomponent. Exempelvis bör energiberoende 

kostnader motsvaras av en energiberoende intäkt. Anledningen till att detta ef-

tersträvas är dels att en sådan tariffkonstruktion anses rättvis – kunden betalar 

för de kostnader denne ger upphov till, den skapar incitament att agera efter 

verkliga kostnadssignaler samt att variationer i kostnader motsvaras av en lika 

stor variation i intäkten. 

 Enkelhet för kund – tariffstrukturen skall vara enkel att förstå för kunden, både vid 

val av abonnemang och fakturans specifikation. Förståelse från kunden anses 

viktigt både för att öka kundnöjdheten och även minska belastningen på den 

egna organisationen. 

 Objektiv och ickediskriminerande tariff – detta är ett lagkrav som nätföretagen 

måste beakta när tarifferna utformas. Den huvudsakliga tolkningen av lagtexten 

är att samma nätprissättning skall gälla för samtliga kunder inom nätområdet och 

att de olika abonnemangstyperna skall ha en kostnadsriktig och därmed rättvis 

prissättning sinsemellan. 

 Skapa incitament för effektivt anläggningsutnyttjande – genom att via tariffen skapa 

incitament för att flytta effektuttaget från höglast till låglastperioder. I effektivt an-

läggningsutnyttjande återfinns ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. På kort 

sikt kan abonnemang mot överliggande nät reduceras, förlustkostnader minska 

och risken för bristsituationer reduceras. På lång sikt skapas ett minskat behov 

för investeringar i ny kapacitet. Incitamenten kan skapas genom tidstariffer eller 

en effektberoende tariffkomponent. 

 Skapa incitament för energieffektivisering – genom att via tariffen skapa incitament 

för kunderna att minska sin energiförbrukning bidrar nätföretaget till de i sam-
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hället gemensamt uppsatta miljömålen. Detta bedömer nätföretagen kan ske ge-

nom en energiberoende tariffkomponent altarnativt införande av effekttariff även 

för kunder mindre än 63 A. 

4.2 Historik och erfarenheter 

De erfarenheter som nätföretagen presenterar berör huvudsakligen kring hur olika tariff-

konstruktioner tas emot av kunderna. De företag som infört effekttariffer för samtliga kun-

der vittnar om den pedagogiska utmaningen i att förklara en prissättning som utgår ifrån 

uttagen effekt (kW) istället för energi (kWh). Effekttariffer riskerar därför att öka belast-

ningen på kundtjänst. Flera gör bedömningen att en stor del av kundkollektivet har en låg 

kunskapsnivå och förståelse för skillnaden, vilket också kan medföra att kunden också 

har svårare att utnyttja möjligheten att påverka sitt nätpris. Genomförda kundundersök-

ningar stärker också den bilden. På samma sätt bidrar abonnemang med endast en tariff-

komponent till en hög kundförståelse och acceptans, vilket medför få nätprisfrågor till 

kundtjänst. 

Samtliga intervjuade företag bedömer att kundernas respons på nätpriserna har en stor 

inverkan på val av tariffstruktur och att enkelhet i vissa fall måste gå främst. 

4.3 Trender, framtid och utveckling 

Samtliga intervjuade företag bedömer att en effektberoende komponent i tariffen bidrar till 

en mer kostnadsriktig och rättvisande nätprissättning. Därutöver skapas incitament för ett 

effektivare anläggningsutnyttjande, både av lokalnät och i sin förlängning av de överlig-

gande näten. Därför kommer effekttariffer sannolikt tillämpas i ökad utsträckning fram-

gent. Även om effekttariffer inte kommer att införas för samtliga kunder – främst på grund 

av att enkelhet eftersträvas - är det sannolikt att de timmätta abonnemangen (större än 

63 A) övergår från säkrings- till effekttariff. Samhällets mål på energieffektivisering får 

också genomslag på nättarifferna. Även här kan effekttariffer vara en möjlighet, men även 

en större energiberoende tariffkomponent, eller dynamiska tariffer (beroende av elpris).  

Ovanstående trender ställs samtidigt mot en successiv förenkling och att antalet olika 

abonnemang reduceras i syfte att förenkla för kunderna. I nuläget ser nättarifferna relativt 

olika ut mellan nätföretagen varför också en ökad branschgemensam diskussion kring 

tariffutformning efterfrågas. 

Övriga trender som företagen identifierar som tariffpåverkande är ett ökat inslag av 

mikroproduktion i lokalnäten, samt en minskad energiförbrukning men ett bibehållet ef-

fektuttag. 

4.4 Metodik för kostnadsfördelning 

Företagen tillämpar generellt sett likartade grundprinciper för kostnadsfördelning, se kapi-

tel 4, vilket har kostnadsriktighet som utgångspunkt. Därtill eftersträvas en kontinuitet 

mellan tariffens abonnemang, vilket sker genom anpassning mellan tariffens fasta och 

rörliga komponenter. I vissa fall kan det också uppstå en motsättning mellan kostnadsrik-

tighet och rättvisa å ena sidan och harmonisering och enkelhet å den andra. Tariffer med 

en effektberoende komponent anses också främja kostnadsriktighet. I denna typ av tariff-
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konstruktioner kan en eventuellt kvarstående energiberoende komponent reduceras till 

att motsvara marginalkostnaden för transitering av energi. 

4.5 Fördelningsperspektiv och samhällsnytta 

En effektberoende komponent anses bidra till en rättvis tariff sett ur ett fördelningsper-

spektiv då kunden betalar för det kapacitetsutnyttjande som denne ger upphov till. Samti-

digt framhålls att den effektberoende komponenten gör det svårare att ta hänsyn till 

sammanlagring. För detta krävs en avvägning av hur medelvärdet som ligger till grund för 

priset på effekt skapas, alternativt att tariffen även inkluderar en annan komponent där 

hänsyn till sammanlagring kan tas. 

Hänsyn till effektivare anläggningsutnyttjande samt energieffektivisering anses också 

bidra till samhällsnytta i ett större perspektiv. 

4.6 Riskhantering 

Grundprinciperna för utformandet av en kostnadsriktig nättariff anses begränsa riskerna 

för nätföretaget, då kostnaderna följer intäkterna. Att införa en stor andel eller endast en 

fast tariffkomponent bidrar också till att minska risken. Vid införande av effekttariffer väljer 

företagen att kvarhålla en fast tariffkomponent delvis för att minska risken i form av allt för 

stora intäktsvariationer mellan kalla och varma vintrar. 

4.7 Regelverk och lagstiftning 

Nuvarande regelverk och lagstiftning anses inte begränsa nätföretagens möjligheter rö-

rande utformning av tariffer. Nätföretagen anser samtidigt det viktigt att ramarna för tarif-

ferna inte blir för snäva, vilket kan hämma utvecklingen och anpassningen till nya mål 

med tariffen, samtidigt som nätföretagen har olika förutsättningar för sin verksamhet. 

I några enstaka fall står dock regelverket i motsättning till strävan att skapa kontinuerliga 

tariffer. Här kan 63 A - gränsen för timmätning nämnas. 

Framtida införande av timmätning för hela kundkollektivet kan också förbättra de interna 

processerna i företaget, genom effektivare mätvärdeshantering, vilket indirekt kommer 

kunderna till godo. 
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5 Perspektiv på nätprissättning 

I kapitel 4 ovan redogörs för huvudpunkterna i de överväganden och ställningstaganden 

som nätföretagen – i enlighet med intervjuerna – utgår från vid utformning av tarifferna. 

Följande kapitel tittar närmare några av de begrepp som används, och genomlyser inne-

börden av de hänsyn som tas samt prissättning i ett naturligt monopol som elnätsföreta-

gen verkar inom. 

5.1 Kostnadsriktighet vid utformning av nättariffer 

En kostnadsriktig prissättning innebär att en nätkund skall bära de kostnader som denne 

tar i anspråk och att fördelningen mellan rörliga och fasta priskomponenter skall motsvara 

nätföretagets fördelning mellan fasta och rörliga kostnader. I Figur 9 redovisas en sche-

matisk bild över hur nätföretaget överför de egna kostnaderna till kund via en kostnadsrik-

tig tariffstruktur.  

 

Figur 9: Överföring av nätföretagets kostnader till kund vid kostnadsriktig nätprissättning. 

 

Vid översynen av Sveriges nätföretags tariffstrukturer i kapitel 3 är det tydligt att det före-

kommer stor variation mellan nätföretagen i hur de väljer att utforma sina tariffer med 

avseende på fördelning mellan fasta och rörliga priskomponenter. Till viss del kan denna 

variation förklaras med de olika förutsättningar som gäller, till exempel med avseende på 

aktuell anläggnings utformning och geografiska placering samt aktuellt kundkollektivs 

utseende och sammansättning. Dock är det rimligt att dra slutsatsen att de stora variat-

ioner som förekommer inte bara skall härledas till varierande förutsättningar, då de olika 

nätföretagens verksamheter i stor grad är den samma, utan att andra faktorer föreligger, 

vilka även de påverkar nätföretagens utformning av de egna tarifferna. 

Andra faktorer som nätföretagen kan tänkas ta hänsyn till vid utformningen av nättariffer 

är bland annat hantering av ekonomiska risker, önskan att skapa incitament för beteende-
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förändring hos kunder samt enkelhet. I de intervjuer som genomförts inom ramen för 

denna utredning, se Appendix, stöds denna tes och att prissättning sker genom en ba-

lansering av krav på kostnadsriktighet och övriga hänsyn. Till exempel utformar vissa 

nätföretag sina tariffer på ett sådant sätt att det skapas incitament för kunden till energi-

besparing och förändrade förbrukningsmönster, se Figur 10. 

 

 

Figur 10 Process och exempel på styrande faktorer vid nätprissättning och utformning av tariffstruktur. 
 

5.1.1 ENKELHET 

Många företag framhåller även vikten av tariffer som är enkla och lätt att förstå för kunden 

och att det finns en logik i stort, det vill säga att det skall vara logiskt och tydligt för kun-

den vilken tariff som passar dennes behov, förbrukning och förbrukningsmönster.  

Enkelhet kan för vissa kunder innebära förutsägbarhet, varför ett alternativ för nätföreta-

get kan vara att skapa enkelhet genom att öka den fasta priskomponenten. 

5.1.2 INCITAMENT FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING 

Om ett nätföretag vill åstadkomma minskad energiförbrukning, skulle företaget, i det ex-

trema fallet, kunna tillämpa en tariff med endast en energiberoende rörlig priskomponent, 

vilket maximerar energiförbrukningens påverkan på nätkostnaden, alternativt en effektbe-

roende tariff där kunden har tydliga incitament för i första hand jämnare – och i andra 

hand lägre energiförbrukning. Dock skulle detta öka nätföretagets ekonomiska risk, ef-

tersom intäkterna för nätföretaget blir svårare att förutspå, jämfört med en tariff med end-

ast en fast priskomponent. 

5.1.3 RISKHANTERING 

Nätföretag måste precis som andra typer av företag hantera ekonomiska risker och osä-

kerheter, om än i mindre skala tack vare det naturliga monopolet. Detta kan ske med 
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hjälp av tariffstrukturen och exempelvis genom att styra fördelningen mellan fasta och 

rörliga komponenter. Även om nätföretagen har en långsiktig möjlighet att kompensera 

sig för tariffer som genererar felaktig intäkt är detta något som helst undviks på grund av 

att för många prisjusteringar kan uppfattas negativt för kunderna. Om benägenheten att 

ta risker är liten ökas därför den fasta priskomponenten i tariffen och om utrymme finns 

för en ökad riskexponering i form av fluktuerande intäkter mellan åren kan den eller de 

rörliga komponenterna viktas upp. 

5.1.4 INFORMATIONSBRIST OCH ANTAGANDEN 

En annan aspekt som kan påverka kostnadsriktigheten vid nätprissättning är tillgången till 

information om kundens verkliga uttag av energi och effekt. För kunder med säkringar 

som är mindre eller lika med 63 A, krävs idag ingen mätning på timbasis, vilket leder till 

att det i många fall inte är möjligt att utforma en tariff som tar hänsyn till hur energi- och 

effekt uttags ser ut, annat än på månadsbasis. Vid utformningen av tariffer krävs i dessa 

fall att antaganden rörande kundens nyttjande av elnätet görs och att kostnadsriktigheten 

därför till viss del kan gå förlorad.  

5.1.5 ALLOKERINGSPERSPEKTIVET 

Naturligt monopol 

Ett naturligt monopol kännetecknas av fallande genomsnittskostnader. Elnätsverksamhet 

uppfyller, i och med de stordriftsfördelar som föreligger, kriterierna för ett naturligt mono-

pol, och eftersom den initiala ekonomiska och miljömässiga kostnaden för att etablera en 

konkurrerande verksamhet hindras aktörer från att etablera sig på marknaden. 

Elnätsverksamhet kräver omfattande investeringar vilket medför stora kapitalkostnader. 

När väl anläggningen är på plats är de kortsiktiga kostnaderna för själva överföringen av 

energi låga, vilket leder till det faktum att nätföretagets genomsnittskostnad för varje över-

förd kilowattimme avtar med ökande mängd överförd energi. 

Nätföretagets marginalkostnader 

Systemets kortsiktiga marginalkostnader (SRMC) för överföring av energi, utgörs av 

ökade nätförluster, rörliga kostnader gentemot överliggande nät och eventuella bristkost-

nader (kostnader vid utebliven överföring vid exempelvis kapacitetsbegränsningar).  

För ett nätföretag kommer SRMC att öka i takt med att mängden överförd energi ökar. 

Detta beror på att förlusterna i nätet ökar kvadratiskt med strömmen, vilket i sin tur leder 

till att marginalförlusterna är högre under höglast än under låglast. 

För ett naturligt monopol med fallande genomsnittskostnader, kommer de långsiktiga 

marginalkostnaderna (LRMC) att vara avtagande och understiga genomsnittskostnader-

na. Om LRMC överstiger genomsnittskostnaderna innebär detta att genomsnittskostna-

derna är ökande och elnätsverksamheten skulle i detta fall ej karaktärisera ett naturligt 

monopol. 

Enligt ekonomisk teori överensstämmer LRMC med SRMC vid optimal dimensionering av 

kapaciteten. Vid ett överdimensionerat nät är SRMC lägre än LRMC och vice versa gäller 

vid underdimensionering
8
. Att SRMC överstiger LRMC är alltså en signal på att investe-

                                                      
8
Hjalmarsson, Springfeldt, Söder, ”Nätprissättning”, Elforsk 02:36, kap 4.2.3, 2002 
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ringar i ny kapacitet är lönsamma för samhället. Om de är samhällsekonomiskt motive-

rade beror på under hur lång tid under året som man behöver använda sig av en sådan 

trängselprissättning för att ransonera den existerande kapaciteten. I SRMC finns då dels 

kostnaden för nätförluster, dels ett knapphetspris för att nätet inte ska bli överbelastat.  

Marginalprissättning vid naturligt monopol 

Ett elnätsföretags genomsnittskostnader kommer, då dessa omfattar både rörliga och 

fasta kostnader, alltid att överstiga de egna kortsiktiga marginalkostnaderna, eftersom de 

fasta kostnaderna är klart dominerande i verksamheten. Detta leder till problem vid en 

effektiv prissättning (Pris = SRMC, och vid ett optimalt dimensionerat nät (Pris = LRMC), 

eftersom nätföretaget då inte kommer att få täckning för kostnaderna (Kvantitet x Pris < 

Kvantitet x Genomsnittskostnad). 

Tvådelad tariff 

För att nätföretaget skall komma runt problematiken med att täcka sina kostnader, och 

samtidigt uppfylla principen om marginalprissättning, kan en tvådelad tariff tillämpas, 

vilken består av en rörlig och en fast priskomponent. Den rörliga priskomponenten sätts 

så att den motsvarar SRMC medan den fasta komponenten utformas så att denna täcker 

nätföretagets resterande kostnader.
9
 

På detta sätt kan ett nätföretag med hjälp av en tvådelad tariff säkerställa att den mängd 

energi, som från ett samhällsperspektiv är optimal överförs, samtidigt som kraven på 

täckning av de egna kostnaderna. Vid utformningen av nättariffer i praktiken skulle detta 

kunna innebära en fast avgift per år, en effektavgift per kW och en överföringsavgift per 

kWh där de två senare avgifterna är differentierade i tiden för att ge incitament till ett ef-

fektivt utnyttjande av nätet. 

Diskussion 

Förutsatt att nätets kapacitet inte är optimalt dimensionerad, det vill säga att LRMC inte är 

lika med SRMC, så skickar en kortsiktig marginalprissättning signaler för ett effektivt ut-

nyttjande av existerande kapacitet och ger signaler behov av utbyggnad givet att det finns 

en trängselprissättning vid höglast. Långsiktig marginalprissättning ger signaler om vad 

det kostar att bygga ut nätet, men ger eventuellt felaktiga signaler i driftskedet. Att intro-

ducera en kapacitetsberoende del i nättariffen kan vara ett sätt för nätföretagen att för-

bättra signalsystemet med avseende på verklig kostnad för att använda nätet, för de fall 

då optimal kapacitet inte föreligger.
10

  

Vidare kan det diskuteras huruvida det egentligen är möjligt för företagen att skicka rätt 

signaler till marknaden med avseende på driftläget, eftersom nätbolagets verkliga kortsik-

tiga marginalkostnad varierar med elpriset, men de rörliga priskomponenterna gentemot 

kund ligger fast på kort sikt. Om priset verkligen skulle spegla marginalkostnaden i nätet 

skulle nätbolagen behöva tillämpa dynamiska tariffer, vars rörliga priskomponenter varie-

rar med elpriset. Det samma gäller för bristkostnader, vilka vid kapacitetsbrister i nätet 

skall påverka priset på kort sikt om en effektiv prissättning tillämpas. 

                                                      
9
 Coase R, ”The Marginal Cost Controversy”, Economica 1946. 

10
 Williamson O, ”Peak-load pricing and optimal capacity under indivisibility constraints”, American Economic 

Review, 1966. 
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6 Principer för utformning av lokalnätstariff 

Föreliggande kapitel beskriver principerna för den tariffberäkningsmodell som vanligen 

tillämpas av de svenska lokalnätsföretagen. Modellen utgår ifrån kostnadssidan och för-

delar dessa kostnadsriktigt på kundkollektivet utifrån grundprincipen att var kund skall 

bära de kostnader denne ger upphov till. 

6.1 Lokalnätsföretagets kostnader 

 
 
Figur 11: Presentation av hur nätföretagets intäktsram, nättariffer samt kostnadsposter relaterar till olika kost-
nadskategorier. 

 

Lokalnätsföretag kan dela in sina kostnader i fem huvudgrupper vars storlek och karaktär 
är avgörande för hur nättarifferna utformas: 
 

 Mätning, fakturering och administration 

 Överliggande nät rörlig kostnad 

 Överliggande nät fast kostnad 

 Nätförluster 

 Kapitalkostnad (inklusive vinst) för anläggning samt drift och underhåll 

 

Av dessa är merparten fasta kostnader, relaterade till omfånget på anläggningen (vilket i 

sin tur är direkt relaterat till överföringskapaciteten), bestående av kapitalkostnader  

(inklusive vinst) samt fasta kostnader för överliggande nät. Där efter följer de rörliga ener-

giberoende kostnaderna, vilka innefattar nätförluster och den rörliga (energiberoende) 

Intäktsram

Mätning, administration, 

fakturering m.m.

Anläggningskostnader 

(Investeringar/avskrivningar) 

samt kostnader för drift & 

underhåll samt vinst

Nätförluster

Rörliga  kostnader

för överliggande nät

Nättariffer

Energiberoende kostnader

Effektberoende kostnader 

(kapacitetskostnader)

Kundsärkostnader

Fasta kostnader för 

överliggande nät

Energi

Effekt
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kostnaden för överliggande nät. Avslutningsvis följer de kundrelaterade kostnaderna som 

uppkommer av att en kund väljer att ansluta sig till elnätet. Denna kostnadspost påverkas 

inte av varken effektuttag eller överförd energi och består av kostnader för mätning, faktu-

rering och administration.  

I Figur 11 redovisas grafiskt hur nätföretagets intäktsram relaterar till företaget samtliga 

kostnadsposter och kategorier. 

6.1.1 KUNDSÄRKOSTNADER 

Kostnader såsom mätning, fakturering och administration fördelas rakt över kundkollekti-

vet, då dessa främst är beroende av kundens anslutning och inte av dennes effekt- eller 

energiuttag. Undantaget är kunder med dyrare mätutrustning, vilka därigenom tilldelas en 

högre kundsärkostnad som motsvarar den högre kostnaden för mätutrustningen. 

I vissa fall kan även en energiberoende fördelningsnyckel användas för fördelning av 

administrativa omkostnader som inte kan härledas till en specifik kund. På så vis kan 

stora kunder få bära en större andel av de kostnader som relaterar till nätföretagets led-

ning, ekonomiavdelning, personaladministration, mm. 

6.1.2 ENERGIBEROENDE KOSTNADER 

Energiberoende kostnader för överliggande nät relaterar direkt mot kundens energiuttag 

och kan därmed fördelas baserat på det uppmätta energiuttaget hos varje kund. 

Nätförlusterna är beroende av överförd energi, men även av var i nätet energin förbrukas, 

varför det rimligt att fördela kostnaderna för dessa efter var i nätet kunden är ansluten. 

Normalt finns mätning i nätet som gör det möjligt att fördela nätförlusterna och per an-

läggningsdel, vilket används för att beräkna fördelningsnycklar som både är beroende av 

energiuttag var detta uttag sker, se Tabell 5 för ett förklarande exempel.  

På så sätt kan kunderna få en nätförlustkomponent som är beroende av vilka anlägg-

ningsdelar som utnyttjas. Därmed betalar en högspänningskund endast förluster som 

uppstått i fördelningsstation och mellanspänningsnätet, medan en lågspänningskund 

även betalar för de förluster som uppkommit i nätstation och lågspänningsnät. 

Om mätning per anläggningsdel saknas ansätts nätförlusten lika för alla kunder, alterna-

tivt en bedömd schablon för de respektive kundtyperna.  
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Lågspänningsnät

100 MWh 75 MWh

Fördelningsstation

25 MWh 5 MWh 70 MWh

Nätstation

Mellanspänningsnät

 

Figur 12: Exempel på energiflöden och förluster i ett elnät. 
 
 
Tabell 5: Tabellen visar ett exempel (se Figur 12) på hur förluster fördelar sig i elnätet och hur kostnaden för 
förlusterna fördelas utifrån energiflöden och uttag på olika nivåer i nätet. 
 

Anläggningsdel Transiterad 
energi 
[MWh] 

Uttagen 
energi på 
anlägg-
ningsdel 
[MWh] 

Nätförluster  
relaterade 
till anlägg-

nings-
del[MWh] 

Förlustkostnad vid 
energiuttag på 
anläggningsdel 
[SEK/MWh]

11
 

Total förlust-
kostnad per  

anläggningsdel 
[SEK] 

Fördelningsstation 100 0 0,2 0,0 0 

Mellanspänningsnät 100 25 1 5,4 135 

Nätstation 75 5 0,8 10,2 51 

Lågspänningsnät 70 70 2 23,1 1614 

Totalt - 100 4 - 1800 

6.1.3 EFFEKTBEROENDE KOSTNADER (KAPACITETSKOSTNADER) 

Medan kundsärkostnader och rörliga energiberoende kostnader är relativt enkla att här-

leda till varje kund är kvantifiering av den effektberoende komponenten normalt förknippat 

med ett antal antaganden. För det första saknar flertalet kunder med säkringsabonne-

mang effektmätning. Här uppskattas istället effektuttaget utifrån den genom säkringsvalet 

abonnerade effekten, alternativt en bedömning utifrån uppmätt överförd energi och kund-

typ (utnyttjningstid). För det andra behöver lokalnätet aldrig dimensioneras för kundkollek-

tivets totala effektuttag då kunderna inte tar ut önskad maxeffekt vid samma tidpunkt. 

Detta leder till att anläggningen kan dimensioneras för ett lägre effektuttag än vad kund-

kollektivet gemensamt abonnerar på. Detta fenomen kallas sammanlagring och beskrivs 

vidare i kapitel 6.4.  

Olika kunder har olika förbrukningskaraktäristik, gör effektuttaget på skilda platser i nätet 

och sammanlagrar därigenom olika mycket. Av den anledningen bör en fördelningsmäss-

igt korrekt effektberoende tariffkomponent också ta hänsyn till sammanlagring. 

Vattenfallsprincipen är en metodik för att bestämma storleken på den effektberoende 

tariffkomponenten. Utgångspunkten är anläggningsvärdet omräknat till en kapitalkostnad, 

kombinerat med den andel kunden nyttjar av anläggningen uttryckt i effekt. Eftersom olika 

kunder inte nyttjar hela anläggningen på samma sätt krävs även att anläggningen värde-

                                                      
11

 Beräkningen är baserat på ett elpris på 450 SEK/MWh. 



  

 
 

 

 

24 (59) 
 
LOKALNÄTSTARIFFER – STRUKTUR OCH UTFORMNING 

  

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 

 

 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
0
-0

5
-1

8
 

ras i en upplösning som minst korresponderar mot kundernas skilda utnyttjningsgrad. En 

kund ansluten på mellanspänningsnätet skall exempelvis inte bära kostnaden för låg-

spänningsnätet. Då tariffen skall harmoniseras inom en kundgrupp delas normalt kunder-

na in i de kundgrupper som tariffstrukturen avser att utgå ifrån. På så vis är de möjligt att 

beskriva en matris med anläggningsdelarnas kapitalkostnad uttryckt i SEK på y-led och 

kundgrupperna uttryckt i anläggningsnyttjande i MW på x-led, se exempel i Tabell 6. Utö-

ver kapitalkostnaden för anläggningen kan den fasta kostnaden för överliggande nät in-

kluderas då denna kostnad på samma sätt beror av kundgruppernas respektive effektut-

tag. 

 
Tabell 6: Exempel på kundgrupper och deras effektuttag på olika nivåer i ett elnät, samt anläggningsdelarna 
individuella kapital  
 

  Kundgrupper och maximalt effektuttag [MW] 

Anläggning Kapital-
kostnad 

 

Högspänning 
effektkunder 

Gatu-
belysning 

Lågspänning 
effektkunder 

Säkrings-
abonnemang 

Överliggande nät 30 25 5 20 50 

Fördelningsstation 10 25 5 20 50 

Mellanspänningsnät 20 25 5 20 50 

Nätstation 10  5 20 50 

Lågspänningsnät 30   20 50 

Summa: 100  

 

Genom att multiplicera anläggningskostnaden med kundgruppernas respektive andel av 

effektuttaget kan fördelningsnycklar för de respektive kostnaderna beräknas. 

 
Tabell 7: Exempel på fördelning av kapitalkostnader mellan olika kundgrupper på olika nivåer i ett elnät. 
 

  Kapitalkostnad per kundgrupp och anläggning 

Anläggning Kapital-
kostnad 

 

Högspänning 
effektkunder 

Gatu-
belysning 

Lågspänning 
effektkunder 

Säkrings-
abonnemang 

Maximalt uttag av 
effekt 

 
25 5 30 50 

ÖN 30 7,5 1,5 6,0 15,0 

Fördelningsstation 10 2,5 0,5 2,0 5,0 

Mellanspänningsnät 20 5,0 1,0 4,0 10,0 

Nätstation 10 0,0 0,7 2,7 6,7 

Lågspänningsnät 30 0,0 0,0 8,6 21,4 

Summa: 100 15,0 3,7 23,2 58,1 

 

Summan av kundgruppernas samtliga kapitalkostnadsandelar blir den totala kapitalkost-

naden för kundgruppen. Som visas i Tabell 7 belastas respektive kundgrupp endast av 

kapitalkostnader som deras egna effektuttag ger upphov till. 

Analogt med ovanstående beräkning beräknas även en kapitalkostnad per MW för de 

olika kundgrupperna. Detta sker genom att dividera totala kapitalkostnaden med uttagen 

effekt. Kostnad per MW används när kapitalkostnaden skall fördelas på enskilda kunder 
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inom kundgrupperna. Eftersom alla kunder inom en kundgrupp inte har samma effektut-

tag kan en kapitalkostnad per effektenhet användas som utgångspunkt för att skapa ett 

differentierat nätpris inom kundgruppen. 

Tabell 8: Kapitalkostnad per effektenhet för ett exempelnät. 
 

Kapitalkostnad per effektenhet 

HSP effektkunder Gatubelysning LSP effektkunder Säkringsabonnemang 

0,6 0,725 1,125 1,125 

 

6.2 Från kostnadspost till tariffkomponent 

Enligt ovan beskrivna förfarande kan således storleken på de kostnadsposter som varje 

kundgrupp ger upphov till, beräknas på ett sådant sätt att en hög grad av kostnadsriktig-

het kan uppnås, vilket innebär att varje kund betalar för de kostnader som denne ger 

upphov till.  

Som beskrivs ovan, uppstår dock tre olika typer av kostnader, vilka bör korrespondera till 

en motsvarande tariffkomponent, om full kostnadsriktighet skall uppnås: 

 Fast kostnad 

 Rörlig energiberoende kostnad 

 Effektberoende kostnad 

Här har dock nätföretaget frihet att styra de olika tariffkomponenterna storlek och påverka 

vilka kostnader som skall få täckning av respektive tariffkomponent, se Figur 13 för olika 

exempel på hur kostnader kopplas till tariffkomponenter. I figuren redovisas följande tariff-

typer: 

 T1 – Tariff med endast en fast komponent 

 T2/T3 – Tariff med en fast och en rörlig energiberoende komponent (typiskt säk-

ringsabonnemang) 

 T4 – Tariff med endast en helt rörlig energiberoende komponent. 

 T5 – Tariff med fast, energi- och effektberoende komponent (typiskt effekttariff) 

Vid säkringsabonnemang där timmätning saknas är det inte möjligt att utforma en effekt-

beroende komponent, eftersom mätunderlag saknas (timvärden finns ej att tillgå). Istället 

måste den effektberoende delen täckas av den fasta och/eller den energiberoende kom-

ponenten, se T2 och T3 i Figur 13.  
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Mätning, administration, 

fakturering m.m.

Anläggningskostnader 

(investeringar/avskrivningar), 

avkastning på kapitalet samt drift 

och underhåll

Överliggande nät – Fast kostnad

Överliggande nät – Rörlig kostnad

Nätförluster

Fast komponent
Energiberoende 

komponent

Effektberoende 

komponent

T1 T2 T3 T4 T5

 

Figur 13: Exempel på hur kostnader korresponderar mot tariffkomponenter för olika tarifftyper. 
 

Hur nätföretaget väljer att utforma tariffkomponenterna påverkas i huvudsak av två fak-
torer: 
 

 Skillnad i elförbrukning (energimängd och effektuttag) mellan och inom kundgrup-

per 

 Ägardirektiv rörande syften och mål med nätprissättningen 

6.3 Fördelningen mellan fast och rörlig tariffkomponent 

6.3.1 KONTINUERLIG TARIFFSTRUKTUR 

Avseende kostnadsfördelningen mellan kundgrupper är det centralt att skapa en tariff-

struktur som förefaller logisk och tydlig och ur kundperspektiv. Genom att justera tariff-

komponenterna så att det finns ett tydligt förhållande mellan olika typer av abonnemang 

skapas ett system där det blir tydligt vilket abonnemang som är lämpligt för en viss typ av 

kund.  

I Figur 14 visas ett exempel där säkringsabonnemangens fasta respektive rörliga delar 

har anpassats så att det skapas tydlig och enhetlig nätprissättning, vilken gör det enkelt 

att hitta den mest lämpliga tariffen för en viss (säkrings-)kund med viss förbrukning. 
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PRIS

ENERGI
E1 E2 E3 E4

T1 T2 T3 T4

 
 
Figur 14: Säkringsabonnemang (T1-T4) med en fast och energiberoende komponent. Den rörliga energiavgiften 
minskar samtidigt som den fasta abonnemangsavgiften ökar i takt med abonnemangsstorleken. Därmed skapas 
ett tydligt förhållande mellan abonnemangen i tariffstrukturen. En kund som har en energiförbrukning som ligger 
mellan E2 och E3 har ett tydligt val i T3, då denna tariff ger det lägsta priset. 

 

6.3.2 SAMMANLAGRING OCH FÖRDELNING MELLAN FAST RESPEKTIVE RÖRLIG 

TARIFFKOMPONENT 

För säkringsabonnemang kan även fördelningen mellan fast och energiberoende kompo-

nent användas för att ta hänsyn till kundgrupper med hög respektive låg sammanlagring. 

Då en lägenhetskund med låg förbrukning normalt sammanlagrar bättre än en villakund, 

är det lämpligt att differentiera prissättningen av den kapacitet som tas i anspråk, och låta 

lägenhetskundens fasta tariffkomponent vara lägre än villakundens. Se även kapitel 6.4 

om sammanlagring. Detta är tydligt i de flesta nätföretags tariffer, där skillnad görs på 

lägenhetskunder och övriga. 

6.3.3 FÖRDELNING INOM KUNDKATEGORIER 

I syfte att åstadkomma en fördelningsmässigt korrekt tariff även inom en och samma 

kundkategori kan en energiberoende komponent användas för att åstadkomma en sprid-

ning i nätpris mellan kunder med hög respektive låg energiförbrukning.  

För säkringskunder med små huvudsäkringar kan spridningen mellan kundernas effektut-

tag vara stort och då kunderna i praktiken inte har möjlighet att välja en lägre huvudsäk-

ring, kan en stor energiberoende del kompensera denna spridning och skapa ett mer 

rättvisande nätpris. Det som i detta fall sker i praktiken, är att den effektberoende nät-

kostnaden täcks av den energiberoende komponenten. 
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6.3.4 ÄGARDIREKTIV OCH MÅL VID UTFORMNING AV TARIFFKOMPONENTER 

Slutligen kan även ägardirektiv rörande mål med nätprissättningen inverka på tariffkom-

ponenternas respektive storlek. De energiberoende och effektberoende komponenterna 

skapar nätföretaget drivkrafter för energieffektivitet respektive effektivt anläggningsutnytt-

jande och genom att vikta upp eller endast basera tariffen på dessa två typer av kompo-

nenter kan nätföretaget stimulera önskade konsumtionsmönster.   

6.4 Sammanlagring – En viktigt förutsättning att beakta vid utformning av tariffer 

Merparten av lokalnätsföretagets kostnader är knutna till kundernas effektuttag, inte 

energiuttag. Av den anledningen skulle nätföretagens produkt kunna definieras som ef-

fektkapacitet, vilket implicerar att nätföretaget tar betalt för den effektöverföringen kunden 

önskar göra och inte för transiterad energivolym (jämför med bandbredd och interneta-

bonnemang). På så vis abonnerar alla kunder på en viss effekt. Effektkunder gör det 

direkt genom att deras uttagna effekt direkt mäts och blir nätprisgrundande. Säkringskun-

der har ingen effektmätning, men har istället en säkringsstorlek som indirekt sätter en 

övre gräns för deras möjliga effektuttag. Önskas ett högre effektuttag måste säkringen 

bytas vilket normalt också leder till ett högre nätpris. 

Grundprincipen är således att kunderna abonnerar på effekt av sin nätägare som utgå-

ende ifrån detta dimensionerar en anläggning som klarar att överföra den abonnerade 

effekten. Om alla kunder vid varje tidpunkt tog ut exakt den effekt de abonnerade på 

skulle nätet alltså behöva dimensioneras efter detta, i nätets alla delar. 

Kundens effektuttag varierar dock normalt över tiden där den abonnerade effekten endast 

utgör det maximala uttaget för kunden. Variationerna i effektuttaget är dels slumpmässiga 

och dels betingade av kundernas förbrukningsmönster. När flera kunder då nyttjar 

samma anläggning är det därför möjligt att dimensionera denna efter deras gemen-

samma maximala effektuttag vilket är lägre än summan av kundernas individuella abon-

nerade effekt. Detta kallas sammanlagring. 

 

Överliggande nät

Kund A

3 kW

Kund DKund B

Kund C

2 kW

6 kW1 kW

10 kW

4 kW

Överliggande nät

Kund A

3 kW

Kund DKund B

Kund C

2 kW

3 kW1 kW

4 kW

4 kW

 

Figur 15:I den vänstra figuren tar alla fyra kunder ut hela den abonnerade effekten. I den högra figuren sker 
sammanlagring mellan kundernas effektuttag vilket beaktas vid nätdimensionering. 
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Den sammanlagrade effekten beror primärt av tre faktorer: 

1. Maxeffekt och utnyttjningstid - vad är kundens effektuttag? 

Kunder med samma abonnerade effektuttag utnyttjar det möjliga uttaget i varie-

rande utsträckning. Utnyttjandegraden kan uttryckas som utnyttjningstid vilket är 

lika med förbrukad energi (normalt på årsbasis) dividerat med maximalt effektuttag. 

Kunder med låg utnyttjningstid utnyttjar anläggningen i låg utsträckning och sam-

manlagrar därmed bättre. Framförallt småförbrukare såsom lägenhetskunder har i 

allmänhet ett lågt utnyttjande av den abonnerade effekten och sammanlagrar där-

med väl. 

EFFEKT

TID
 

Figur 16: Två kunder med samma abonnerade effektuttag (grön linje). Den blå linjen representerar en kund med 
en förbrukning som ofta ligger nära den abonnerade effekten vilket medför en hög utnyttjningstid. Röd linje 
representerar en kund med lågt utnyttjande av anläggningen och låg utnyttjningstid. Nätföretaget kan tillgodo-
göra sig den låga utnyttjningstiden genom att beräkna en sammanlagrad effekt vid anslutning av flera kunder, 
och dimensionera anläggningen därefter.  

 

2. Förbrukningsprofil - hur varierar kunden effektuttaget över dygnet och året? 

Beroende på när kunderna väljer att göra sitt effektuttag sammanlagrar kunderna i 

olika utsträckning. Normalt är det möjligt att ansätta en förbrukningsprofil för en 

viss kundkategori eller grupp. Om nätet har en homogen sammansättning av kun-

der som har ett effektuttag betingat av samma förutsättningar (exempelvis hushåll 

med liknande livsmönster såsom uppvärmning under samma period på året, lik-

nande middags-, och kvällsvanor, mm) blir sammanlagringen lägre. Vid en hetero-

gen sammansättning av kundkategorier kan istället effektuttagen vara betingade 

att ske vid olika tidpunkter, vilket på motsvarande vis medför en hög grad av sam-

manlagring. 
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Figur 17: Till vänster syns två kunder med samma förbrukningsmönster, vilket gör att deras maximala effektut-
tag sammanfaller. I figuren till höger visas istället två kunder med skilda förbrukningsmönster, vilket medför ett 
lägre sammanlagrat effektuttag (streckad linje) även om förbrukad energi är samma i båda fall.  

 

Skilda förbrukningsmönster kan uppträda med olika tidsupplösning, inom dygnet, 

veckan eller året. Ett exempel kan vara skillnaden mellan näringsverksamheter och 

hushåll. Den förstnämnda kundkategorin har sitt huvudsakliga effektuttag beroende 

av en verksamhet, exempelvis en tillverkningsprocess förlagd till dagtid. Hushållen 

har å andra sidan en tydlig morgon, respektive kvällstopp, samt vid elbaserad upp-

värmning ett betydligt större effektuttag under årets kalla månader (att förlägga en 

badanläggning med uppvärmning under sommarmånaderna i ett bostadsområde 

kan därför endast ha en marginell påverkan på nätdimensioneringen). 

3. Placering i nätet – är kunden ensam att nyttja en stor anläggningsdel eller delas 

anläggningen med andra kunder? 

Graden av sammanlagring är också beroende av var i nätet denna beräknas. Detta 

beror av de två ovan nämnda faktorerna – Maxeffekt och utnyttjningstid samt För-

brukningsprofil – samt det faktum att graden av sammanlagring är beroende av an-

talet sammanlagrande uttagspunkter. Eftersom sammanlagring i grund och botten 

bygger på sannolikheten att kunderna inte tar ut sin maximala effekt ökar samman-

lagringen med antalet kunder. Nära uttagspunkten blir därmed sammanlagringen 

låg, i centrala nätet hög.  

ServisledningLågspänningsnätHögspänningsnätÖverliggande nät

Hög sammanlagring Låg sammanlagring

 

Figur 18: Schematisk bild över var i elnätet sammanlagringen uppträder. I anslutningspunkten för en enskild 
kund finns ingen sammanlagring – här dimensioneras anläggningen efter kundens efterfrågade maximala ef-
fektuttag. Högre upp i nätet används anläggningen av många kunder, med olika utnyttjningstid och förbruk-
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ningsmönster. Här är sammanlagringen hög. 
 

På grund av sammanlagringen skapas således också olika förutsättningar för dimension-

ering av anläggningen. Vid ingen eller låg sammanlagring blir den maximala effekten 

direkt dimensionerande, medan det vid hög sammanlagring även blir avgörande att be-

akta utnyttjningstid och därmed indirekt ställer den transiterade energin i fokus.  

6.4.1 NÄTDIMENSIONERING OCH SAMMANLAGRING 

Sammanlagring beaktas alltid vid nätprojektering, exakt metodik för detta kan dock vari-

era. Som utgångspunkt finns en rad metoder som hjälper projektören att uppskatta nivån 

av sammanlagring. Här kan Velanders formel och typkurvemetoden nämnas. Velanders 

formel är den mest använda metoden och beräknar det sammanlagrade effektuttaget 

utifrån transiterad energi samt kundkategoriberoende konstanter. 

WkWkP 21   

P:  Sammanlagrad effekt 
k1 och k2: Kundkategoriberoende konstanter 
W :  Transiterad energi (årsbasis) 

Formeln tillämpas huvudsakligen där homogen sammanlagring kan uppstå, alltså i områ-

den med många kunder inom samma kundkategori. 

6.4.2 SAMMANLAGRING OCH NÄTPRISSÄTTNING 

Då huvuddelen av nätföretagets kostnader är anläggningskostnader knutna till dimens-

ioneringen av anläggningen som i sin tur är beroende av kundernas effektuttag är det 

också rimligt att nätföretaget beaktar kundernas sammanlagring i tariffkonstruktionen. Om 

endast kundens möjliga effektuttag eller maximalt uttagna effekt beaktas riskerar kunder 

med god sammanlagring att få betala en större del av anläggningen än vad nätföretaget 

förutsatt vid dimensionering. Utgångspunkten kan därför vara att det finns en överrens-

stämmelse mellan dimensionerande effekt för anläggning och för nätpris. 

6.5 Val av beräkningsmetod vid utformning av effekttariff 

Även om priset per uttagen effektenhet styr nätpriset, påverkar beräkningen av det pris-

grundande effektuttaget nätprisdifferentieringen mellan och inom kundgrupper. I syfte att 

skapa en kostnadsriktig tariffstruktur, alternativt införa incitament för effektivt anlägg-

ningsutnyttjande, är de två beräkningsgrundande faktorer som nätföretaget måste över-

väga: 

1. Prisgrundande mätperiod. Beroende på om priset på effektuttag varierar mellan 

dygnets timmar eller årets månader kommer utfallet att variera mellan olika 

kundgrupper med olika förbrukningsprofiler. En lägre sommartariff motiveras med 

att effektuttaget denna tid inte verkar dimensionerande för nätet som helhet. På 

samma sätt kan differentierad prissättning under dygnet (lågt pris under 

låglastperioden) motiveras. 

2. Antal prisgrundande mätvärden. De nätföretag som tillämpar effekttariffer för 

hushållskunder använder normalt ett medelvärde av flera timmedeleffekter i syfte 

att reducera genomslaget av ett enskilt högt effektuttag. Förfarandet kan motive-
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ras av hänsyn till sammanlagring. Vid ökande antal timmedeleffekter som inklud-

eras i beräkningen minskar genomslaget av ett enskilt stort effektuttag och ef-

fektkomponenten närmar sig successivt den energiberoende tariffkomponentens 

utjämnande karaktär. Vid utformning av en effektberoende tariffkomponent sker 

alltså en avvägning mellan i vilken grad kundernas maximala kapacitetsutnytt-

jande och deras förmåga till sammanlagring skall inverka på nätpriset. Då syftet 

med en effektkomponent i tariffen kan vara att kundens kapacitetsutnyttjande 

skall inverka på priset kan effektkomponenten användas för just detta medan 

hänsyn till sammanlagring sker i prissättningen på någon av de andra tariffkom-

ponenterna. I takt med att den proportionella storleken på tariffkomponenten 

växer blir detta dock allt viktigare. 

 

Figur 19: Dygnets timmedeleffekter. Beroende på vilka timmedeleffekter som ligger till grund för beräkningen 
varierar prisgrundande effekt för samma förbrukningsprofil. 
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7 Slutsatser 

Nedan redovisas svar på det frågor som definierar omfattningen för denna utredning. 

i. Hur ser metodiken ut för kalkyleringen av de olika tarifferna för några typiska nät-

företag? Principer för fördelning av gemensamma kostnader mellan olika kundka-

tegorier. 

 

Nätföretagen i Sverige tillämpar generellt sett samma grundprinciper för fördel-

ning av kostnader på kundkollektivet. Utgångspunkten är en kostnadsriktig för-

delning där fasta, rörliga respektive effektberoende kostnadsposter motsvaras av 

tariffkomponenter av samma slag. Den största delen av kostnaden är effektbero-

ende och består främst av kapitalkostnaden för anläggningen. Denna fördelas på 

de olika kundkategorierna enligt deras respektive anläggningsnyttjande i form av 

effektuttag. Principerna finns beskrivna i kapitel 4. 

 

Svårigheter uppkommer i form av de antaganden som måste ske vid beräkning 

av effektuttag från energimätta kunder (säkringskunder) samt hur väl kunderna 

sammanlagrar. Beroende på de antaganden som görs här kommer den anlägg-

ningsdel som respektive kundkategori skall bära kostnaden för att variera. Därut-

över finns praktiska problem i tariffkonstruktionens utformning. För säkringsabon-

nemang finns bara två komponenter (fast och rörlig – energiberoende) vilka även 

skall inkludera den effektberoende delen. Här finns ett inbyggt frånsteg från abso-

lut kostnadsriktighet. Därtill vägs hänsyn till enkelhet samt kontinuitet in i tariff-

konstruktionen. 

 

ii. Varför skiljer sig tarifferna åt mellan elnätsföretagen m a p andelen säkringsavgift 

(fast del) och energiavgiften (rörlig del) för de olika kundkategorierna och motive-

ras olika design m a p fast och rörligt på tariffer av att nätföretagen utgår från för-

delningspolitiska skäl (rättvisa mellan kunderna med hänsyn till volymen använd 

el) eller är skälen några andra? 

 

Varje nätföretag har skilda förutsättningar för sin nätverksamhet i form av kund-

underlag, proportioner i anläggningsutnyttjande mellan kundkategorier, anlägg-

ningsutformning och grad av sammanlagring. En variation mellan omfattning och 

lokalisering av anläggningskostnader samt utformningen av de kundkategorier 

som nyttjar anläggningen kan därför leda till naturligt motiverade variationer mel-

lan nätföretagens tariffkonstruktioner. 

 

Vidare kan mindre variationer också motiveras utifrån praktiska hänsynstaganden 

vid tariffkonstruktionen såsom kontinuitet mellan tariffens respektive abonne-

mangsnivåer (se avsnitt 6.3.1). En viss variation mellan nätföretagens fasta re-

spektive rörliga komponenter för säkringskunder är därför fullt naturligt. 

  

Därutöver inverkar nätföretagens syften och mål på utformningen av tariffen. I 
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kapitel 4.1 beskrivs de skilda syften som nätföretagen väger in, vilket också direkt 

kommer att påverka den proportionella fördelningen mellan tariffkomponenterna. 

Är huvudsyftet enkelhet och förutsägbarhet kommer den fasta delen att värderas 

högre, medan en stor rörlig del kan motiveras av att nätföretaget vill skapa inci-

tament för energieffektivisering.  

 

Slutsatsen är således att en viss proportionell variation motiveras av skilda förut-

sättningar och därmed även fördelningsmässiga hänsynstaganden, medan tariff-

konstruktioner som i högre grad avviker från normalen ofta är motiverade av 

andra syften. 

iii. Förekommer det prisdiskriminering mellan kundkategorier, dvs. att kunder betalar 

mer eller mindre än vad som motsvarar kundernas kostnadsandel? Hur stor be-

döms avvikelsen kunna vara mellan vad som är kostnadsmässigt motiverat och 

faktiskt tillämpad tariff för olika kundkategorier? 

Nätföretagens utgångspunkt i ellagen är att tariffkonstruktionen skall vara objektiv 

och icke-diskriminerande, vilket nätföretagen tolkar som att varje kund skall be-

tala för de kostnader denne ger upphov till. För att undvika diskriminering arbetar 

företagen därför med tariffmodeller som skapar kostnadsriktighet där varje kost-

nadskategori (fast, effektberoende, energiberoende) avspeglas i en lika stor ta-

riffkomponent. Det utrymme som därmed kvarstår för aktiv prisdiskriminering i 

någon grad är därför liten. I den mån diskriminerande nätprissättning ändock 

skulle förekomma är den främsta förklaringsparametern istället nödvändiga för-

enklingar i tariffstrukturen tillkomna genom tvådelade säkringstariffer eller på 

grund av att öka kundförståelsen. Därtill finns också möjligheten att ofullständig 

information om kundernas förbrukningsmönster leder till ett för litet eller hänsyn 

till sammanlagring. Även införandet av incitament, där tariffkomponenter motive-

ras andra skäl än kostnadsriktighet kan också i viss mån verka prisdiskrimine-

rande. Slutsatsen är därför att nätföretagen arbetar på ett sådant sätt att prisdis-

kriminering – givet verksamhetens objektiva förutsättningar – minimeras.  

 

iv. Är de tillämpade tarifferna samhällsekonomiskt (allokeringsmässigt) optimala? 

En grundläggande frågeställning här är vad vi tror om hur kunderna reagerar på 

olika typer av nätprissättning. Är kundernas priskänslighet hög är det viktigt att de 

samhällsekonomiska principerna om prissättning enligt kortsiktig och långsiktig 

marginalkostnad tillämpas konsekvent, medan det är mindre viktigt om priskäns-

ligheten bedöms vara låg. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur kunden uppfat-

tar tariffen. En allt för komplex tariff innebär också samhällsekonomiska kostna-

der, både hos kunden och hos nätföretaget genom högre belastning på kund-

tjänsten. 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle det faktum att majoriteten av nätföre-

tagen tillämpar tvådelade (eller tredelade) tariffer kunna tolkas som att företagen 

eftersträvar en optimal prissättning. Dock förekommer tillräckligt stora variationer 

mellan de olika nätföretagens viktning mellan fast och rörlig priskomponent, att 
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det är rimligt att anta andra faktorer och hänsynstaganden inverkar vid prissätt-

ningen. Detta styrks också i de intervjuresultat som framkommit, se kapitel Resul-

tat från intervjuer. 

I de intervjuer som genomförts har det framkommit att nätföretagen ser en nytta 

med att komplettera med en effektberoende priskomponent. Nätföretagen moti-

verar detta med att en effektberoende komponent bättre speglar den verkliga 

långsiktiga kostnaden för att använda nätet. Införandet av en effektberoende 

priskomponent skulle därför kunna bidra till att signalsystemet gentemot mark-

naden blir mer komplett och att prissättningens effektivitet förbättras.   

En synpunkt som ibland framförs är att nättariffen bör vara helt rörlig (energibe-

roende) för att öka incitamenten till  energieffektivisering hos kunderna. Detta går 

mot principerna för en samhällsekonomiskt optimal tariff. De som argumenterar 

för en sådan lösning menar att det finns många andra faktorer som gör att vi som 

konsumenter inte använder energin effektivt och en övergång till rörliga nättariffer 

åtminstone delvis skulle kunna motverka dessa. Ur ett kundperspektiv skulle en 

helt rörlig avgift vara tilltalande då den är enkel att förstå och gör kostnaden på-

verkbar vilket de flesta skulle uppleva som positivt. Detta exempel visar att frågan 

är komplicerad. 
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Appendix A Fortum Distribution 

A.1  Tariffstruktur 

Fortum tillämpar för lokalnätet traditionella säkringstariffer, bestående av en fast (abon-

nemangsavgift) och en rörlig priskomponent (överföringsavgift), samt effekttariffer för 

kunder med högre effektuttag. 

A.2 Effekttariffer 

Den effekttariff som Fortum tillämpar skiljer sig mycket lite mellan de olika nätområdena. I 

huvudsak består effekttariffen av tre priskomponenter: en fast, en energiberoende och en 

effektberoende. Denna konstruktion med fast, energi- och effektberoende priskomponen-

ter skapar, enligt Fortum, förutsättningar för att skapa en mycket kostnadsriktig tariff. 

Beroende på om effektkunden är ansluten till hög- eller lågspänningsnätet, tillämpas olika 

prissättningsmodeller. För högspänningskunden prissätts effektuttaget varje månad uti-

från det högsta uppmätta timeffektmedelvärdet under det de gånga 12 månaderna. För 

lågspänningskunden används det hösta uppmätta timeffektmedelvärdet under den sen-

aste månaden. Vidare tas i de flesta områden en så kallad högbelastningseffektavgift ut 

för perioden november-mars, 06.00-22.00. 

Beroende på i vilket område en kund är ansluten och till vilken spänningsnivå så varierar 

prissättningen på överföringsavgiften. I vissa fall är överföringsavgiften säsongsberoende, 

men om något år kommer överföringsavgiften vara helt tidsoberoende i samtliga prisom-

råden (så när som på effekttariff lågspänning som ska efterlikna tidstariffen). 

På frågan om Fortum funderat på att även införa effekttariffer för hushållskunder, svarar 

man att det skulle kunna bli aktuellt i och med ett eventuellt framtida krav på timmätning 

för dessa kunder. Dock påpekar Fortum att det inte säkert är lämpligt att ha effekttariff för 

alla hushåll och mindre näringsidkare med timmätning, då det visat sig att kunder kan ha 

svårt att ta till sig effektbegreppet. 

A.3 Säkringstariffer 

Utbudet av säkringstariffer varierar något mellan Fortums olika nätområden. Att tariff-

strukturen och utbudet av olika typer av säkringstariffer varierar mellan olika nätområden 

beror på de olika områdenas varierande karaktär, där Stockholmsområdet avsevärt skiljer 

sig från övriga i och med det stora antalet små uttagspunkter med hög sammanlagring. I 

alla områden (utom Ekerö – övergångsvis) erbjuds tariffer med en tids- eller en säsongs-

beroende överföringsavgift. 

Vidare skiljer sig Stockholm gentemot övriga områden, då abonnenter inom detta om-

råde, med en säkring om maximalt 20 A, erbjuds en så kallad bastariff, vilken har en låg 

fast och en hög rörlig priskomponent. Bastariffen har införts för att skapa mer kostnadsrik-

tighet i en storstad med stor blandning av hus med många små lägenheter och hus med 

få stora lägenheter. För små kunder är säkringsstorleken inte representativ för anlägg-

ningsutnyttjandet, till exempel på grund av den stora sammanlagring som sker av lägen-
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heters effektuttag. Fortum har därför valt att i Stockholmsområdet, där antalet små lägen-

heter är stort och sammanlagringen tydlig, täcka den effektberoende kostnaden via den 

rörliga överföringsavgiften, medan den fasta avgiften endast skall svara för kostnader 

relaterade mätning, fakturering och administration.  

Eftersom bastariffen erbjuds till alla kunder inom Stockholmsområdet med en säkring om 

maximalt 20 A omfattas även radhus som delar nätanslutning. Bastariffen bidrar därför till 

en mer rättvis prissättning av radhus, eftersom det förekommer både gemensamma och 

separata nätanslutningar av dessa. Utan bastariffen skulle gemensamt anslutna radhus-

bostäder till skillnad mot separat anslutna, gynnas då de skulle vara berättigade till den 

lägre lägenhetstariffen. 

Utanför Storstockholm erbjuds istället för bastariffen en särskild lägenhetstariff plus en 

särskild småförbrukarvariant av enkeltariffen till kunder med en trefassäkring om max 16 

A. Lägenhetstariffen erbjuds till kunder som delar en nätanslutning (minst tre abonne-

mang per nätanslutning) och som har en trefassäkring om max 16 A, alternativt 20 A, 

eller en enfassäkring om max 35 A. Nackdelen med denna abonnemangskonstruktion är 

att radhusproblematiken, vilken beskrivs ovan, inte löses. Fördelen är dock enligt Fortum, 

att konstruktionen är mer kostnadsriktig för fritidshus som endast används ett fåtal veckor 

per år. Bastariffen ger vid enskild servis ett för lågt pris vid kombinationen låg årskon-

sumtion och behov av hög kapacitet under kort tid, till exempel under sportlov eller dylikt.  

A.4 Metodik för fördelning av kostnader  

A.4.1 Kostnadsfördelning 

Utgångspunkten vid fördelning av Fortums kostnader inom ett redovisningsområde är den 

intäkt som företaget önskar, normalt tillåten intäkt. Denna intäkt uppdelas på specifika 

kostnader för överliggande nät, nätförluster, ”kundsärkostnader” samt en generell post 

avseende kostnader för Fortums egna anläggningar, vilken även omfattar avkastning på 

eget kapital. 

Kostnaden för Fortums egna anläggningar fördelas på anläggningsdelar för olika spän-

ningsnivåer så som lågspänningsnät, nätstationer, mellanspänningsnät (6-24 kV), fördel-

ningsstationer etc. Syftet är att kunder med uttag på olika spänningsnivå ska betala för 

den förädlingsgrad som varje led i förädlingskedjan skapar. Kostnadsfördelningen sker i 

allmänhet utifrån varje kostnadsleds nuanskaffningsvärden, så kallade NUAK-värden. 

De enskilda kundanläggningarnas andel av respektive ”förädlingsled” sätts i relation till 

respektive kundgrupps effektuttag. Effektuttaget räknas som sammanlagrad effekt när så 

är befogat. Resultat fås i form av en kostnadsmatris, där kostnaderna först fördelas på de 

olika förädlingsleden, och där varje förädlingsled fördelas på de olika kundgrupperna 

(normalt endast lågspänning, mellanspänning samt mellanspänning vid fördelningsstat-

ion) i förhållande till deras utnyttjande av (sammanlagrade effekt i) förädlingsledet. 

För säkringskollektivet används schablonavräkningens förbrukningsprofil för att få en 

lämplig utnyttjningstid (effektbehov) för detta kollektiv. Ofta sker därefter en jämkning 
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mellan säkringstarifferna och effekttarifferna på lågspänning för att få en god kontinuitet 

mellan tariffgrupperna.  

För max 16 A alternativt max 20 A skapas särskilda tariffer för låg förbrukning, och dessa 

utformas så att det uppstår lämplig brytpunkt (i årsförbrukning) mellan å ena sidan basta-

riffen/lägenhetstariffen och å andra sidan enkeltariffen för 16 A respektive 20 A.  

Även för effekttariffer har Fortum två tariffvarianter. Syftet är dels att varianten för mindre 

abonnemang ska likna tidstariffen, så att en mjuk övergång mellan säkrings- och effekt-

tariff kring 63-80 A erhålls, dels att Fortum med varianten för stora abonnemang får ett 

lagom ”gap” mellan lågspänningspris och mellanspänningspris vid stora effektbehov. 

Gapet ska återspegla den tilläggskostnad som Fortum (och kunden) har för att välja låg-

spänning istället för mellanspänning 6-24 kV. 

A.4.2 Säkringstariffer - Fördelning mellan rörliga och fasta kostnader 

När det kommer till fördelningen mellan en säkringstariffs fasta och rörliga kostnader 

resonerar Fortum enligt följande. Om säkringstarifferna hade enbart en rörlig komponent 

(överföringsavgift), så skulle, bortsett från anslutningsavgiften, incitamentet att hålla nere 

kapacitetsbehovet helt försvinna, vilket långsiktigt skulle orsaka onödiga investeringar i 

ledningsnät och transformatorer. Vidare skulle kostnadsriktighet inte uppnås för kunder 

med korta utnyttjningstider, det vill säga stora kortvariga effektbehov i förhållande till total 

årsförbrukning, till exempel fritidshus i vintermiljö. Med enbart rörliga avgifter blir dessu-

tom intäkterna mycket instabila med hänsyn till väder m.m., vilket med en fastställd in-

täktsram kan leda till kraftiga nätprisvariationer över tid.  

Om säkringstarifferna istället hade enbart fasta avgifter, så skulle visserligen nättarifferna 

bli mycket enklare, men enligt Fortums mening inte tillräckligt kostnadsriktiga. Tarifferna 

kan då inte ta någon hänsyn till sammanlagringseffekterna, eftersom priset sätts helt efter 

säkringsstorleken som måste väljas utifrån det maximala momentana effektuttaget, (me-

dan effekttariffer debiterar effekt utifrån ett timmedelvärde). 

Enbart fasta avgifter i redovisningsområden med mycket hög prisnivå, till exempel Västra 

Svealand, skulle dessutom ge så stora skillnader mellan säkringsstorlekarna, att många 

kunder skulle välja en alltför låg säkring, med risk att den löser ut alltför ofta.  

En blandning av fast och rörlig komponent kring 50/50 eller 60/40 procent skapar såle-

des, enligt Fortum, fördelar i prissättningen.  

A.5 Effekttariffer 

För effekttariffer för Fortum ett resonemang enligt följande. Eftersom effekttariffer just 

genom sin effektkomponent kan utformas så att de kan bli mycket kostnadsriktiga, så är 

målet att komma följande så nära som möjligt: 

 Fasta avgiften ska motsvara kundsärkostnaderna, det vill säga mätning, fakture-

ring, kundtjänstkostnader och dylikt. 
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 Överföringsavgiften ska motsvara de marginella energikostnaderna från nätförlus-

ter och överliggande nät. 

 Resterande kostnader, det vill säga huvuddelen, ska hamna på effektavgifterna. 

Effektavgifterna återspeglar då anläggningskostnaderna och kunden betalar på så 

sätt mycket nära sin andel av dessa kostnader.  

Ibland väljer dock Fortum att lägga den fasta avgiften något högre än kundsärkostnaden. 

Detta görs för att få en lämplig brytpunkt mot säkringstarifferna, så att kunder med maxi-

malt 63 A i mycket liten utsträckning efterfrågar effekttariff.  

Effektkomponenten är oftast uppdelad i två avgifter, en för årsmax eller månadsmax och 

en för maximum under månadens höglasttid (november-mars). Den första avgiften åter-

speglar då kostnaden för det närliggande nätet och högbelastningsavgiften kostnaden för 

det resterande och överliggande nätet. 

A.6 Tariffstrukturens syften och målsättningar 

Syftet och målsättningen med Fortums tariffstruktur för lokalnät är att, i så stor utsträck-

ning som möjligt, åstadkomma en saklig och icke diskriminerande prissättning med kost-

nadsriktiga tariffer. Det är även av stor vikt för Fortum att de tariffer som tillämpas är 

enkla. Med enkla avses i detta fall tariffer som är lätta att förstå och tariffer som fungerar 

bra vid fakturering, både för kund och för nätägare. I en del fall uppstår ett motsatsförhål-

lande mellan enkelhet och kostnadsriktighet och i dessa fall tvingas man göra en avväg-

ning mellan olika målsättningar. 

A.7 Utvärdering och erfarenheter 

Fortum utvärderar kontinuerligt olika tariffalternativ. Utvärderingen sker i form av klassisk 

SWOT-analys (Strengths-Weaknesses-Oppertunities-Threats). Vid mer omfattande för-

ändringar av tarifferna genomförs alltid en så kallad ”brain storming” och studier av andra 

nätföretag, både svenska och utländska.  

Utfall och erfarenheter från tidigare tariffstrukturer tas till vara vid utformningen av nya. Till 

exempel togs erfarenheter från Stockholm Energis bostadstariffer till vara vid utformning-

en av Stockholms bas- och säsongstariff, likaså när småförbrukarvarianten av enkeltariff 

16 A infördes i flera områden under början av 2000-talet. 

A.8 Trender, framtid och utveckling 

På frågan hur Fortum ser på framtiden med avseende på utvecklingen av tariffstrukturer, 

svarar man att man tror på en ökning av småskalig produktion och mikroproduktion. Vi-
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dare tror Fortum att fler kommer att ha en effekttariff och att dynamiska nättariffer
12

 even-

tuellt skulle kunna bli en verklighet. 

Fortum framhåller även vikten av att ramarna för tariffstrukturer inte blir för snäva och att 

det är viktigt att låta tariffidéerna flöda på samma sätt som inom telekombranschen, då 

varje prisområde och dess kunder har sin egen karaktär. 

Vidare framhåller Fortum nyttan med branschgemensamt arbete och diskussioner rö-

rande tariffers utformning. Tidigare förekom sådant arbete, men detta har blivit allt mer 

ovanligt och har tyvärr nästan försvunnit. 

A.9 Regelverk och lagstiftning 

Fortum upplever i stort att gällande regelverk och lagstiftning inte är en begränsning vid 

utformning av tariffer för lokalnät, dock finns det enligt Fortum några få undantag.  

Till exempel medför lagstiftningen beträffande småskalig produktion konstlade tariffer och 

ett kostnadssprång vid 1500 kW, det samma gäller vid 63 A om än i mindre skala. Fortum 

eftersträvar normalt ”kontinuerliga” tariffer, det vill säga tariffer som inte ger upphov till 

plötsliga kostnadssprång på grund av att kunden passerar ett visst värde med avseende 

på årsförbrukning eller effektuttag. 

Ett annat exempel som Fortum redovisar, är det beslut som fattades av Energimarknads-

inspektionen föregångare, och som slog fast att kriteriet för lägenhetstariffen skall vara 

minst tre abonnemang per elnätsanslutning. En direkt konsekvens av detta beslut är att 

radhus med gemensam elnätsanslutning, till skillnad från radhus med individuella el-

nätsanslutningar, skulle vara berättigade lägenhetstariffen. 

                                                      
12

 Dynamiska tariffer varierar nätpriset efter lastsituationen i nätet. Under de timmar som definieras som kritiska 

sätts priset extra högt i syfte att skapa incitament för förbrukningsreduktioner. 
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Appendix B Göteborgs Energi AB (GENAB) 

B.1 Tariffstruktur 

GENAB delar upp sina lokalnätskunder i två grupper, privat- och företagskunder.  

Privatkunder erbjuds två olika tariffer, konsumenttariff 1 och 2. Konsumenttariff 1 avser 

lägenheter i flerbostadshus och konsumenttariff 2 avser alla övriga bostäder. För samtliga 

konsumenttariffer gäller max 63 A mätarsäkring. Konsumenttarifferna består av en fast 

och en rörlig del, en årlig abonnemangsavgift (kr/år) och en elöverföringsavgift (öre/kWh). 

Värt att notera är att GENAB inte gör någon skillnad mellan privatkunder med olika stor 

säkring, en villa med 16 A säkring betalar lika mycket i abonnemangsavgift som en annan 

villa med 63 A. 

Företagskunder erbjuds två olika abonnemang, säkrings- eller effektabonnemang. Till 

skillnad mot privatkunder, så varierar den fasta årliga abonnemangsavgiften med säk-

ringsstorleken för företagskunder med säkringsabonnemang. Elöverföringsavgiften är å 

andra sidan den samma oavsett säkringsstorlek.  

För företagskunder anslutna till 0,4 kV med en säkring om minst 80 A eller  högspännings 

nät  är effektabonnemang obligatoriskt. Effektabonnemangen har tre priskomponenter, en 

abonnemangsavgift (kr/år), en elöverföringsavgift (öre/kWh) samt en effektavgift (kr/kW, 

mån). Effektavgiften baseras det högsta uppmätta timmedeleffektvärdet under den 

gångna månaden.   

B.2 Tariffstrukturens syften och målsättningar 

GENAB vill med sin tariff uppnå en rättvis kostnadsfördelning mellan olika kundkatego-

rier. Vidare vill man uppnå en saklig, icke-diskriminerande och kostnadsriktigt tariff som 

samtidigt bidrar till ett effektivt utnyttjande av det egna elnätet. 

B.3 Historik och erfarenheter 

Historiskt sett har inte så mycket förändrats när det gäller lägenhets- och villakunder. Att 

man inte gör någon skillnad med avseende på säkringsstorlek för dessa kunder är en 

kvarleva från tidigare, och det är inte helt klart varför man en gång i tiden valt detta syn-

sättFör företagskunderna med lågspänningsabonnemang och med en mätarsäkring 80 – 

160 A har tariffen ändrats.För samtliga kunder med effekttariff har den tidigare uppdel-

ningen mellan höglasttid och övrig tid har frångåtts både vad de gäller effekt avgift samt 

elöverföringsavgift. I och med införandet av nya effektavgifter har GENAB frångått att ta 

betalt för abonnerad effekt respektive höglasteffekt och istället tar man nu betalt för verk-

ligt uttagen effekt. Något som ligger linje med målsättningen om en kostnadsriktighet och 

saklighet. 

GENAB har under de senaste åren genomfört en översyn av den egna tariffstrukturen. 

Inom ramen för denna översyn har alternativa tariffstrukturer studerats och utvärderats. 

Som en del av denna översyn har en kundundersökning genomförts. Undersökningen 
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visade bland annat att kundernas kunskap om den egna nättariffen, både med avseende 

på struktur och nivå, i många fall var bristfällig och att nätprissättning präglas av en peda-

gogisk utmaning, något att beakta inför ett eventuellt införande av effekttariffer för privat-

kunder. 

B.4 Trender, framtid och utveckling 

GENAB pekar ut och tror att följande faktorer kan bli avgörande för utvecklingen av de 

egna och andra nätföretags tariffer: 

 Ökning av mikroproduktion 

 Ökat användande av elbilar 

 Mer kollektivmätning 

  Kunderna minskar eller optimerar sitt energianvändande med bibehållet eller ökat 

effektbehov 

 Gemensam nordisk slutkundsmarknad  

Vidare ser GENAB att trenden verkar gå mot att förenkla, minska antalet tarifftyper (pro-

dukter) och skapa förutsättningar för kunderna att påverka sin elnätskostnad. GENAB har 

själva vid olika tillfällen sett över sina tariffer och minskat antalet abonnemangstyper, till 

exempel har det visat sig att olika kundkategorier ger upphov till samma kostnader och 

utnyttjar nätet på ett likvärdigt sätt och att dessa därför kan erbjudas samma typ av abon-

nemang. 

På frågan varför trenden är att gå från uppdelningen mellan höglasttid och övrig tid i 

komponenter i tariffer svarar GENAB att detta framförallt är en direkt följd av att överlig-

gande nät frångått dessa.  

I övrigt poängterar man att branschen framstår som ganska spretig, då det finns före-

språkare både för helt fasta tariffer och för ökad andel av rörliga inslag, enkelhet och 

påverkbarhet. 

GENAB är i stort positiva inför ett framtida införande av en effekttariff även för privatkun-

der, men inser och poängterar att detta är ett stort steg att ta, och att det skulle kräva en 

mycket omfattande insats av informativ karaktär, då GENAB:s privatkundkollektiv är stort.  

B.5 Metodik för kostnadsfördelning 

Vid beräkning av nätpriser utgår GENAB från klassisk tariffteori, vilket i stort sett innebär 

att kunden skall betala de kostnader som dennes effektuttag ger upphov till i nätet. 

GENAB påpekar vikten av att ta hänsyn till de effekter som sammanlagring ger upphov 

till, då till exempel effektuttag från lägenheter i hyreshus sammanlagras relativt kraftigt. 
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Vid utformning av tariffer strävar GENAB efter att den fasta delen i tariffen skall motsvara 

de kostnader nätföretaget har för mätning och administration. Den rörliga delen skall ge 

täckning för nätföretagets övriga kostnader.  

En slutsats som GENAB dragit vid den ovan nämnda översynen av den egna tariffstruk-

turen, är att det är lämpligt att till nätprissättningen addera en effektberoende priskompo-

nent, vilken skall verka för ett effektivt utnyttjande av nätet. För företagskunder med mä-

tarsäkring 80 A och uppåt har en sådan priskomponent införts, men för privatkunder har 

en sådan ännu inte införts.      

B.6  Regelverk och lagstiftning 

GENAB ser i dagsläget inte att gällande regelverk och lagstiftning begränsar utformning-

en av de egna tarifferna, GENAB menar att den stora variation som idag finns mellan 

nätföretagen tvärt om visar på att gällande regelverk medger utrymme för idéer och krea-

tivitet. 

När det gäller ett framtida eventuellt införande av timmätning för privatkunder poängterar 

GENAB att det är viktigt att inte bara se på detta ur ett elmarknads och tariffperspektiv. 

GENAB menar att timmätning och den ökade informationsmängden skulle kunna gynna 

olika delar inom den egna verksamheten, till exempel vid analys och drift, och indirekt 

komma kunderna till nytta. 
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Appendix C Luleå Energi 

C.1 Tariffstruktur 

Luleå Energi tillämpar en tariffstruktur med en fast avgift beroende av säkringsstorlek. 

Tillämpning av endast en fast avgift gäller för samtliga säkringskunder upp till 250 A, med 

undantag av 16 A som inte är flerbostadshus. Här tillämpas även en rörlig energibero-

ende komponent (beroende på att denna grupp är mycket heterogen, spridning från 1000 

kWh till 22000 kWh per år). För effektkunder gäller en tvådelad tariffstuktur med en fast 

avgift och en rörlig effektberoende avgift (abonnerad effekt). Därtill kommer överuttags-

avgifter för aktiv och reaktiv effekt. 

C.2 Tariffstrukturens syften och mål 

Luleå Energi jämför elnätsverksamhet med att bygga och underhålla ett vägnät. Den 

övervägande största kostnadsmassan är relaterad till byggnation och underhåll av an-

läggningen med svagt beroende av nyttjandegraden. Endast en mindre andel såsom 

förluster är proportionell mot överförd energi. En kostnadstrogen tariffstruktur bör av den 

anledningen huvudsakligen bestå av en fast avgift.   

Huvudsyftet med den tariffstruktur som Luleå Energi tillämpar, där säkringskunder (un-

dantaget 16 A, max 21400 kWh/år) endast har en fast nätavgift är enkelhet för kunden, 

jämte enkelhet för nätföretaget vilket bidrar till lägre behov av administration.  

Förutom enkelhet skall nätavgifterna också vara kostnadsriktiga – varje kund skall där-

med betala för den del av anläggningen som denna ger upphov till. Kundgrupperna i Lu-

leå Energis nätområde anses så pass homogena i sin förbrukningsprofil att detta kan 

uppnås med endast en fast avgift. För kunder med 16 A säkringstariff och maximal års-

förbrukning på 21400 kWh har dock spridningen i effekt- och energiuttag inom kundgrup-

pen varit för stor för att endast tillämpa en fast avgift. Här har därför en energiberoende 

komponent införts vilket ökar kostnadsriktigheten hos kunderna. 

Luleå Energi tillämpar säkringsabonnemang även för större kunder (upp till 250 A). För 

kunder med behov av effektleveranser tillämpas effekttariffer bestående av fast avgift, 

effektberoende avgift samt överuttagsavgift för aktiv och reaktiv effekt. Ingen energibero-

ende komponent tillämpas för effektabonnemangen. 

C.3 Historik och erfarenheter 

Luleå Energi införde nuvarande tariffstruktur med endast fasta avgifter redan för 15 år 

sedan. Innan dess tillämpades en mer traditionell struktur med både en fast och en ener-

giberoende tariffkomponent. Fram till för 10 år sedan fanns också en höglast och en 

låglastkomponent inkluderad i tariffen. Huvudanledningen att den energiberoende tariff-

komponenten samt därefter även uppdelningen i höglast och låglast slopades var att 

skapa en enklare tariffstruktur som kunderna hade lätt förstå.  
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Erfarenheten har varit att kunderna uppskattat och förstått principen för tariffstrukturen. 

Kundtjänst får mycket få frågor avseende tariffstrukturen och de frågor som inkommer 

avser nästan uteslutande den säkringstariff (undantaget 16 A, max 21400 kWh/år) där det 

kvarstår en energiberoende komponent.  

C.4 Trender, framtid och utveckling 

I och med mätarreformen och utbyggnaden av nya elektroniska mätare är det nu möjligt 

att samla in timmedeleffekter från 75 procent av kundkollektivet. Detta har i sin tur inne-

burit att det numera är möjligt att introducera effekttariffer för samtliga kunder, vilket 

också övervägts av Luleå Energi. Principen med effekttariffer anses vara fördelaktig och 

rättvis, dock identifieras svårigheter med en sådan tariffstruktur: 

1. En rak effekttariff, med samma pris per kilowatt oberoende kundkategori är inte 

kostnadsriktig pågrund av att hänsyn inte tas till hur kunderna sammanlagrar 

(samma brist som i nuvarande system kvarstår då). En rent effektberoende tariff 

måste därför ta hänsyn till sammanlagring på annat sätt, exempelvis genom me-

delvärdesberäknade effekter, eller andra kundkategoriberoende tariffkomponen-

ter, eller genom att ha en energiberoende komponent. 

2. Erfarenheten säger att kunderna uppskattar enkla tariffstrukturer. En effektbero-

ende komponent i tariffstrukturen kan uppfattas som komplicerad, och om både 

tariffstrukturen tillåts innefatta både fasta, energiberoende och effektberoende 

komponenter finns en uppenbar risk att kunderna uppfattar detta negativt, vilket 

även skapar kostnader för nätföretaget såsom ökad belastning på kundtjänst. 

Luleå Energi tror att fler nätföretag successivt kommer att införa effekttariffer, bland annat 

motiverat av att skapa tydligare incitament för energieffektivisering och att skjuta effektut-

tag till låglasttimmar. Luleå Energi anser dock att nätpriset inte behövs för att skapa tydli-

gare incitament för energieffektivisering – elpriset och energiskatt räcker vilket också syns 

i den pågående långsiktiga omställningstrenden från direktel till andra mer energieffektiva 

värmesystem. Samtidigt har de flesta småkunder en begränsad möjlighet till att anpassa 

sitt effektuttag. Sammantaget riskerar därför ett införande av effekttariffer för hus-

hållskunder att generera kostnader utan att tillföra någon nytta. 

Framöver kommer Luleå Energi att studera möjligheterna till att bättre väga in samman-

lagringseffekter i tariffstrukturen. Därutöver finns planer på att införa speciella tariffer för 

sommaruttag då dessa inte påverkar dimensioneringen i centralnätet. 

Generellt finns en trend mot att utbudet av abonnemangstyper minskar och att tariffstruk-

turerna förenklas. Luleå Energi tror att detta kan förklaras med att nätföretagen och kun-

derna generellt värderar enkelhet i tariffstrukturen högre än absolut kostnadsriktighet. På 

sikt finns planer att byta stora säkringsabonnemang (>63 A) mot effekttariffer. 
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C.5 Metodik för kostnadsfördelning 

Luleå Energi använder vattenfallsprincipen (se kapitel 6) vid beräkning av nättariffer. 

Detta innebär att utgångspunkten för lejonparten av kundens nätpris (kapitalkostnaden 

för anläggningen) är dennes effektuttag samt nuanskaffningsvärde
13

 på den del av an-

läggningen som effektuttaget erfordrar. 

Den tariff som vattenfallsprincipen ger är således beroende av hur nätföretaget väljer att 

beräkna kundernas effektuttag. För effektkunder och timmätta säkringskunder använder 

Luleå Energi de uppmätta timmedeleffekterna. För mindre säkringskunder där timmätning 

saknas räknas istället uppmätta energivärden om till effektuttag genom en ansatt utnyttj-

ningstid varigenom hänsyn till sammanlagring kan tas. Vid långa utnyttjningstider blir 

medeleffekten lägre och därigenom sammanlagringen högre. Luleå Energi poängterar att 

det finns väl underbyggd statistik för de olika kundgruppernas effektuttag varför det är 

möjligt att rimlighetsbedöma graden av sammanlagring inom och mellan kundgrupper. 

Generellt ser Luleå Energi att sammanlagringen för lägenhetskunder är mycket hög. Dels 

sammanlagrar lägenheterna i fastighetens interna nät, varför sammanlagringen är mycket 

hög redan i servisledningen. 

Eftersom Luleå Energi endast tillämpar en fast nättariff fördelas även kostnader för förlus-

tel och abonnemang mot överliggande nät enligt samma fördelningsprincip som anlägg-

ningskostnaden. Kundspecifika kostnader som såsom kostnader för mätning och admi-

nistration läggs dock direkt på nätpriset efter de kostnader varje kundkollektiv ger upphov 

till. 

C.6 Fördelningsperspektiv och samhällsnytta/effektivitet 

Luleå Energi anser att endast en fast tariffkomponent är rättvist ur ett fördelningsperspek-

tiv så länge som varje kundkategori har en förbrukning som kan betecknas som homo-

gen. Vid tariffer där kunderna har en större spridning i energiförbrukning kan dock en 

energikomponent vara motiverad. Nätkostnader är beroende av effektuttaget varför också 

den enskilda kundens nätpris bör vara knutet till dennes effektuttag, med hänsyn tagen till 

sammanlagring. 

Luleå Energi anser att tariffstrukturen för kunder på lokalnät inte bör inkludera andra inci-

tament för energieffektivitet eller anpassat effektuttag. Anledningen är att potentialen för 

sådana incitament understiger de möjligheter i energihushållning och effektivt resursut-

nyttjande som de är ämnade att skapa. 

Luleå Energi har tydligt uppsatta regler för kundkategorier. Det är exempelvis inte möjligt 

att fritt välja mellan lägenhetstariff eller effekttariff. Kunderna kan dock fritt välja säkrings-

storlek inom respektive kundgrupp och därigenom påverka sin kostnad. 

Generellt tror inte Luleå Energi att principen för hur tariffen utformas – effekttariffer, fasta 

respektive rörliga tariffkomponenter – behöver vara avgörande för hur fördelningsmässigt 

korrekt den är. Grundläggande är istället att det finns tillräckligt med underlag för att uti-

                                                      
13

 Alternativt kan anskaffningsvärde eller bokfört värde användas 
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från uppmätta energier och effekter och kunskap om sammanlagring fördela kostnaderna 

mellan kundkategorierna. 

C.7 Riskhantering 

Luleå Energi har genom en tariffstruktur med övervägande fasta komponenter samt årliga 

avgifter för abonnerad effekt en förutsägbar intäktsmassa. Intäkterna samvarierar därige-

nom endast i mycket låg utsträckning med varma och kalla vintrar och de därav upp-

komna kostnaderna för nätförluster. Eftersom förlustelen endast är en mindre kostnad 

utgör detta dock ingen risk, utan jämnas ut över flera år.  

C.8 Regelverk och lagstiftning 

Tarifferna skall enligt ellagen vara ”objektiva och icke-diskriminerande”. Luleå Energi 

saklighet som att nätpriserna skall vara kostnadstrogna därigenom vara jämförliga med 

de kostnader som ett givet effektuttag ger upphov till. Icke-diskriminerande tolkas som att 

kunderna skall bära kostnaderna för den del av anläggningen de nyttjar och att priserna 

inom en kundgrupp skall vara lika. 
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Appendix D Sala-Heby Energi AB (SHEAB) 

D.1 Tariffstruktur 

SHEAB tillämpar en tudelad tariff med en fast komponent beroende av säkringsstorlek 

och en effektberoende rörlig komponent. Den effektberoende komponenten [kr/kW] grun-

das på medelvärdet av de fem timmar under vardagar mellan kl. 07-19 som har det 

högsta effektuttaget. Nätpriset varierar också mellan sommar och vinter, där effektuttag 

under vintern är 2,6 gånger sommarpriset. 

Lägenhetskunder har endast en rörlig energiberoende tariffkomponent. 

D.2 Tariffstrukturens syften och mål 

SHEAB definierar den vara/tjänst man erbjuder sina kunder, som kapacitet för effektöver-
föring, att likna med den bandbredd som internetleverantörer erbjuder sina kunder. Ef-
tersom elanläggningar i huvudsak dimensioneras efter den maximala effekt som tas ut, 
inte maximalt energiuttag, är nätföretagets kostnader för de egna anläggningarna relate-
rade till vilken total effekt som tas ut av de egna nätkunderna. Således bör även kunder-
nas kostnad för nyttjandet av elnätet baseras på uttagen effekt.  
 
Huvudsyftet med den effekttariff som SHEAB tillämpar är att främja ett effektivt utnytt-
jande av anläggningskapacitet och samtidigt ge kunderna möjlighet att påverka sina 
kostnader. Effekttariffen uppfyller huvudsyftet genom att kunderna har incitament att an-
passa sitt konsumtionsmönster, och bidra till ett jämnare effektuttag över dygnet genom 
att flytta effektuttag från höglast- till låglastperioder. Att effektuttaget jämnas ut över dyg-
net leder till ett effektivare utnyttjande av anläggningen, eftersom denna då kan transitera 
större mängder energi.  
 
Enligt SHEAB innebär tillämpandet av effekttariffen att:  
 

 På kort sikt kan abonnemang mot överliggande nät reduceras 

 På lång sikt kan utbyggnad/förstärkning av anläggningen begränsas 
 
Lägenhetskunder utan elvärme omfattas inte av effekttariffen, utan har istället en helt 
rörlig energitariff. Syftet är att skapa incitament för energieffektivitet. SHEAB framför att 
denna lösning är att betrakta som en övergångslösning och att lägenhetskunder med 
största sannolikhet i framtiden också kommer att omfattas av effekttariffen. 
 
För kunder med högt effekt/energiuttag tillämpas effekttariffer som till stor del liknar de 
traditionella tariffstrukturer som finns för större elförbrukare 
(fast/energiberoende/effektberoende/överuttag aktiv/överuttag reaktiv). SHEAB har dock 
ingen energiberoende komponent utan ser istället den effektberoende komponenten som 
central. 

D.3 Historik och erfarenheter 

Innan mätarreformen tillämpade SHEAB, i linje med många andra nätföretag, säkringsta-
riffer bestående av en fast och en energiberoende priskomponent. Redan vid denna tid-
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punkt diskuterades möjligheterna att tillämpa effekttariffer för traditionella säkringsabon-
nemang, men i och med mätarreformen tydliggjordes möjligheterna på allvar.  
 
Innan införandet av effekttariffer studerade SHEAB Sollentuna Energis lösning. Över-
gången till effekttariffer skedde via ett antal testområden där kunderna via ett antal kund-
träffar och brev fick information om syftet med den nya tariffstrukturen och hur denna var 
uppbyggd. Den respons som SHEAB upplevde i testområdena kan betecknas som försik-
tigt positiv.  
 
Införandet av effekttariffen över hela nätområdet följdes även detta av en bred informat-
ionskampanj, och för att undvika att kunderna skulle utsättas för en allt för häftig omställ-
ning, valdes tidpunkten för införandet så att denna inföll efter vinterns höglastperiod.  
 
Erfarenheten från införandet är dock att kunderna har svårigheter att förstå effekttariffen 
och att införandet följs av en bred informationsprocess, både via informationsträffar, brev 
och telefon. 
 

SHEAB har genomfört ett antal undersökningar i syfte att undersöka hur införandet av 

effekttariffer har påverkat kundkollektivet. Följande konsekvenser har noterats: 

1. Det har skett en omfördelning mellan kunder inom samma kundgrupp. För vissa 

kunder har förändringen varit relativt stor. Anledningen är att kunder inom samma 

kundgrupp kan ha skilda förbrukningsprofiler. 

2. Det har skett en omfördelning mellan kundgrupper. Kundgrupper med höga ener-

giuttag, men jämna effektuttag, (villa med elvärme) tjänar på effekttariffen, medan 

motsatsen gäller för kunder med lågt energiuttag, men stora variationer i effektut-

tag, exempelvis villa med värmepump. 

3. Fritidshus får generellt sett en högre nätkostnad med effekttariffen. 

4. Lägenhetskunder med endast en rörlig energiberoende tariff har en oförändrad 

kostnad jämfört med tidigare struktur. 

D.4 Trender, framtid och utveckling 

SHEAB bedömer att flera nätföretag kommer att införa effekttariffer. Flera nätföretag har 

visat intresse för den tariffstruktur SHEAB valt, bland annat Malungs Elnät visat stort in-

tresse för effekttariffer. I Malungs fall baseras intresset på möjligheten att skapa tydligare 

incitament för kunderna att förändra sitt beteendemönster, främst gäller detta Sälen-

fjällen där sammanlagringen är liten på grund av turismverksamheten.  

Mätarreformen hade en stor betydelse för att möjliggöra utbyggnad av nödvändig infra-

struktur, även om vissa anpassningar för att åstadkomma timmätning varit nödvändiga. 

De flesta nätföretag har nu, bortsett från mindre anpassningar, tillgång till infrastrukturen 

för tariffer baserade på timmätning. Anpassningarna i de centrala IT-systemen är relativt 
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små och steget därmed relativt litet. Dock bedömer SHEAB att det finns ett visst mot-

stånd, framförallt framhålls svårigheten att förmedla en ny tariffkonstruktion till kunderna.  

Generellt finns en trend mot att utbudet av abonnemangstyper minskar och att tariffstruk-

turerna förenklas. Anledningen till detta är enligt SHEAB att branschen tidigare fått kritik 

för svårtolkade fakturor och prissättningsmodeller. En förenkling av tariffstrukturerna gör 

det enklare för kunderna att förstå nätprissättningen och nätfakturan, dessutom anser 

SHEAB att det förenklar den administrativa verksamheten för nätföretagen. 

SHEAB bedömer att den generella trenden i samhället är att tariffstrukturen förväntas 

skapa incitament för en effektivare energianvändning. Av den anledningen kommer den 

fasta komponenten i tariffen successivt att bli mindre. Tidsstyrda (flerdelade) säkringsta-

riffer bedöms svårtolkade för kunderna. 

Slutligen anser SHEAB att effekttariffer bör införas i hela landet. Energimarknads-

inspektionen och Svenska Kraftnät bör, enligt SHEAB, rimligtvis ha ett intresse av att 

detta sker och bör därför verka för att timmätning införs och att effekttariffer blir standard 

för tariffer. För Svenska Kraftnäts del bör införandet av en landsomfattande effekttariff 

leda till en minskad flaskhalsproblematik och därför ett minskat behov av investeringar 

även på en aggregerad stamnätsnivå. EI har ett intresse av att kunderna får en tydligare 

möjlighet att påverka sina nätkostnader, samtidigt som timmätning även öppnar för andra 

priskonstruktioner på energisidan, exempelvis spotpris till kunderna. 

D.5 Metodik för kostnadsfördelning 

Effekttariffen utformad så att varje kund betalar för sitt effektuttag med ett generellt pris 

per kilowatt. Detta innebär att SHEAB inte gör någon direkt kostnadsfördelning av den 

effektberoende delen utan låter de verkliga effektuttagen styra nätpriset. Genom att den 

rörliga komponenten bildas av medelvärdet av månadens fem högsta timmedeleffekter 

finns dock ett visst inbyggt beaktande av kunder med hög sammanlagring. 

Den fasta tariffkomponenten är dock differentierad med hänsyn till säkringsstorlek (abon-

nerad effekt). Denna differentiering sker med utgångspunkt i vattenfallsprincipen (se kap 

6). SHEAB anger dock att de respektive kostnadsposterna för nätföretaget inte huvudsak-

ligen ligger till grund för storleken eller utformningen av tariffkomponenterna, varmed 

kostnadsriktighet inte eftersträvas. Tariffkomponenterna utformas istället utifrån grundför-

utsättningen att skapa kostnadstäckning samt en rättvis kostnadsfördelning mellan kun-

der och därtill skapa tydliga incitament för ett effektivt anläggningsutnyttjande. 

Prisnivån på effektuttaget (kr/kW) utgår ifrån historiska värden uttagen effekt. Genom att 

variera storleken på den fasta tariffkomponenten tas hänsyn till sammanlagring. 

Lägenhetskunderna har endast har en rörlig energiberoende komponent i sitt nätpris. 

Prisnivån på denna utgår ifrån lägenhetskollektivets totala beräknade sammanlagrade 

effektuttag, vilket i sin tur grundas på historiska värden på förbrukad energi. 

Differentieringen mellan sommar- och vintersäsong motiveras i första hand med att un-

derlätta kommunikationen till kunderna. En lägre avgift under låglastperiod anses enklare 

att kommunicera, framförallt till sommarstugeägare. Den långsiktiga ambitionen är dock 
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att gå mot en rörlig effektberoende avgift då detta bättre reflekterar anläggningskostna-

derna. Detta innefattar också fördelningsperspektiv där fritidshus i nuläget kan tänkas bli 

subventionerade av övriga kundgrupper med effekttariffer. 

Effektabonnemangen för stora förbrukare har inte förändrats i samma utsträckning som 

övriga abonnemang. Anledningarna till detta är dels att näringsidkare (som det i de flesta 

fall rör sig om) har svårare att anpassa sin förbrukning och svarar därmed inte i lika stor 

utsträckning på incitament för att förändra effektuttag. Av den anledningen har näringsid-

kare heller inte samma förståelse för förändringar i tariffstrukturen. SHEAB har därför 

endast förändrat den rörliga avgiften genom att ta bort den energiberoende komponenten 

och endast ha en rörlig del som är beroende av effektuttaget. Fördelningen mellan fast 

och rörlig komponent har främst en historisk förklaring. Överuttagsavgiften är direkt kopp-

lad mot motsvarande avgift på abonnemanget mot överliggande nät. I övrigt svarar inte 

tariffkomponenterna mot någon specificerad kostnadspost. Det kan nämnas att SHEAB 

har relativt få stora förbrukare. 

D.6 Fördelningsperspektiv och samhällsnytta/effektivitet 

SHEAB anser att effekttariffen är rättvis ur ett fördelningsperspektiv. Nätkostnader är 

knutna till effektuttaget och varje kunds nätkostnad bör därför vara knuten till dennes 

effektuttag. En effekttariff skapar också incitament att anpassa effektuttaget i enlighet 

med vad som minimerar anläggningskostnaden, vilket på lång sikt skapar ett effektivt 

resursutnyttjande. För lägenhetskunder skapar en endast rörlig energiberoende kompo-

nent ett incitament för energihushållning och därigenom ett effektivt resursutnyttjande. 

SHEAB har tydligt uppsatta regler för kundkategorier. Det är exempelvis inte möjligt att 

fritt välja mellan lägenhetstariff eller effekttariff. Kunderna kan dock fritt välja säkringsstor-

lek inom respektive kundgrupp och därigenom påverka sin kostnad. Lägenhetskunder 

kan också nyttja valfri säkringsstorlek mellan 16 – 25 A till samma abonnemangskostnad 

då lägenhetskunderna inte har någon fast tariffkomponent. 

D.7 Riskhantering 

SHEAB har valt att behålla en fast komponent i effekttarifferna huvudsakligen för att mi-

nimera den egna riskexponeringen, då intäktsmassan på kort sikt beror av kundernas 

förbrukningsprofil, medan detta endast får genomslag på anläggningskostnaden på lång 

sikt. Samtidigt har det visat sig att intäkterna varierar mindre med effektberoende rörlig 

del än med energiberoende dito. Då transiterad energi varierar stort mellan kalla och 

varma vintrar är de tariffsättande effektuttagen i stort sett desamma. På så vis kan därför 

nätföretagets risk minska vid införandet av effekttariff.  

D.8 Regelverk och lagstiftning 

Tarifferna skall enligt ellagen vara ”objektiva och icke-diskriminerande”. SHEAB tolkar 

objektivitet som att tariffintäkterna skall vara sakliga - motsvara de kostnader nätföretaget 

har för sin verksamhet – och möjligt att sakligt motivera för kunden. Icke-diskriminerande 
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tolkas som att samtliga kunder med samma abonnemang också skall betala samma nät-

pris. SHEAB ser inte att befintligt lagrum begränsar dem i deras arbete med nättariffer. 
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Appendix E Sollentuna Energi AB (SEAB) 

E.1 Tariffstruktur 

SEAB tillämpar en tudelad tariff med en fast komponent beroende av säkringsstorlek och 

en effektberoende rörlig komponent. Den effektberoende komponenten [kr/kW] grundas 

på medelvärdet av de tre timmar under vardagar mellan kl. 07-19 som har det högsta 

effektuttaget. Nätpriset varierar också mellan sommar och vinter, där effektuttag under 

vintern har dubbla priset mot sommaren.  

Samtliga abonnemang med säkring upp till 200 A följer denna struktur. För uttag därutö-

ver tillämpas en nätprissättning efter särskild bedömning.   

E.2 Tariffstrukturens syften och mål 

SEAB anser att nätföretaget har som en av sina uppgifter att verka för ett effektivare re-

sursutnyttjande. Detta innefattar i första hand att uppmuntra till energieffektivisering, men 

också ett effektivt anläggningsutnyttjande, vilket därmed också är huvudsyftet med 

SEABs tariffstruktur. Genom att en större del av tariffen är rörlig och därmed möjlig för 

kunderna att påverka genom ett förändrat förbrukningsmönster skapar tariffen incitament 

för dels att bidra till ett jämnare effektuttag över dygnet genom att flytta effektuttag från 

höglast- till låglastperioder. Att verka för ett jämnare effektuttag motiveras också av att 

minimera abonnemang mot överliggande nät och minska risken för straffavgifter vid ef-

fektuttag utöver abonnemanget. 

Som komplement till de incitament som tariffen skapar skall kunden också ha information 

och verktyg som förenklar anpassningen till ett effektivare resursutnyttjande. SEAB har 

en onlinetjänst där kunderna kan följa sitt effektuttag på timbasis. Därtill informeras kun-

derna via en kundtidning om hur man minskar sitt nätpris.  

Genom att tillämpa en tariff som till största delen baseras på kundernas effektuttag ökar 

också tariffens kostnadsriktighet då elanläggningar i huvudsak dimensioneras efter den 

maximala effekt som tas ut. 

E.3 Historik och erfarenheter 

SEAB införde timmätning för alla sina kunder redan 1997. Huvudanledningen var att möj-

liggöra elleverantörsbyte för alla sina kunder, vilket innan schablonreformen krävde tim-

avläsning. Därutöver såg SEAB även andra effektiviseringsvinster i timmätning såsom 

förenklad mätaravläsning, effektivare kundsupport och minskade nätinvesteringar. En 

timbaserad automatiserad mätvärdesinsamling eliminerar även risken för felaktiga scha-

blonbaserade faktureringar. 

Införandet av timmätning möjliggjorde även införande av effekttariffer för samtliga kunder, 

vilket skedde 2001. Motiven till införandet beskrivs ovan under Tariffstrukturens syften 

och mål men kan sammanfattningsvis beskrivas som effektivare anläggningsutnyttjande 

och kundincitament för energibesparing. Erfarenheten från införandet är dock att en ef-
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fektbaserad nättariff var svår att förankra hos kunderna. Införandet ledde därför till en 

inledningsvis hård belastning på kundtjänst. Belastningen har dock avtagit, men vid över-

gången mellan sommar och vinter där effektavgiften ändras ökar fortfarande kundären-

dena avseende nätprisfrågor. 

E.4 Trender, framtid och utveckling 

SEAB bedömer att flera nätföretag kommer att införa effekttariffer för hela kundkollektivet. 

Sedan SEAB införde den effektbaserade tariffstrukturen har det varit ett brett branschin-

tresse för lösningen, även om relativt få företag än så länge tagit steget fullt ut. 

Större fokus på energieffektivisering i samhället kommer dock sannolikt också att påverka 

nätföretagen i en riktning mot nättariffer som skapar tydligare incitament för energieffekti-

visering. Detta skulle kunna påskynda processen för omställning till effekttariffer. I grund 

och botten bedömer SEAB att det finns en stor skillnad i hur nätföretagen ser på syftet 

med tariffstrukturen. Om syftet endast är att skapa en kostnadstäckning med minimerad 

risk finns inget motiv att införa effekttariffer.  

SEAB anser heller inte att införande av effekttariffer för hela kundkollektivet per definition 

behöver vara rätt väg att gå för samtliga nätområden i Sverige. Förutsättningarna för 

nätverksamhet i Sollentuna jämfört med ett glesbygdsnät kan vara så olika att det också 

inverkar på hur nättariffen bör utformas. 

SEAB har sedan införandet av effekttariffer också följt upp och korrigerat felaktigheter. 

Exempelvis nämns här införandet av en enhetlig lägenhetstariff med en fast tariffkompo-

nent oberoende av säkringsstorleken. För lägenheter finns inte samma tydliga koppling 

mellan mätarsäkring och effektuttag, varför en enhetlig prissättning inom denna kundka-

tegori är motiverat. 

E.5 Metodik för kostnadsfördelning 

Effekttariffen gör att varje kund betalar för sitt effektuttag med ett generellt pris per kilo-

watt. Detta innebär att SEAB inte gör någon direkt kostnadsfördelning av den effektbero-

ende delen utan låter de verkliga effektuttagen styra kundens nätkostnad. Genom att den 

rörliga komponenten bildas av medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekter 

finns dock ett visst inbyggt beaktande av kunder med hög sammanlagring. 

Prisnivån på effektuttaget (kr/kW) utgår ifrån historiska värden uttagen effekt. Genom att 

variera storleken på den fasta tariffkomponenten tas hänsyn till sammanlagring. 

SEAB anger också att tariffen är kostnadsriktig såtillvida att kapitalkostnad för anläggning 

samt den effektberoende kostnaden för överliggande nät motsvaras av tariffens effektbe-

roende komponent. Fasta kostnader för mätning och administration samt och abonne-

mang mot överliggande nät har delvis täckning i den fasta tariffkomponenten. 

E.6 Fördelningsperspektiv och samhällsnytta/effektivitet 

SEAB anser att effekttariffen är den mest rättvisa ur ett fördelningsperspektiv. Varje kund 

betalar för dennes anläggningsutnyttjande och har dessutom möjlighet att genom föränd-
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rat beteende påverka sitt nätpris. Den fasta tariffkomponenten kan också motiveras, dels 

genom att den skapar möjlighet att ta hänsyn till sammanlagring, även vid ett generellt 

effektpris (lika för alla kunder). Exempelvis kan lägenhetskundernas fasta komponent 

sättas lägre till följd av deras höga sammanlagring. Därutöver kan en fast komponent 

också motiveras av kostnadsriktighet. En stor andel av nätföretagets kostnader är av fast 

karaktär (mätning, fakturering, administration, samt kapitalkostnader för elnätet) och kan 

återspeglas i en fast tariffkomponent. 

En effekttariff där kunderna har incitament till ett effektivt anläggningsutnyttjande och 

energibesparing bidrar också till samhällsnytta. Den gemensamma anläggningen nyttjas 

bättre och nyinvesteringar han hållas nere. Energibesparingar bidrar till gemensamma 

miljömål. 

E.7 Riskhantering 

SEAB har valt att behålla en fast komponent i effekttariffen huvudsakligen för att mini-

mera den egna riskexponeringen, då intäktsmassan på kort sikt beror av kundernas för-

brukningsprofil, medan detta endast får genomslag på anläggningskostnaden på lång 

sikt. SEAB har noterat att den nuvarande tariffstrukturen innebär fluktuationer i intäkterna 

mellan kalla och varma vintrar. På längre sikt kommer dock den fasta delen att minska. 

Idag genomförs prishöjningar endast på den effektberoende komponenten, vilket succes-

sivt reducerar den fasta komponentens andel av nätpriset. 

E.8 Regelverk och lagstiftning 

Tarifferna skall enligt ellagen vara ”objektiva och icke-diskriminerande”. SEAB tolkar detta 

som att nätpriserna skall vara stringenta och motiverbara för kunden. Icke-

diskriminerande tolkas som att kunderna skall ha samma nätpris inom samma kundkate-

gori och att ingen kund skall särbehandlas vid nätprissättningen. SEAB ser inte att befint-

ligt lagrum begränsar dem i deras arbete med nättariffer.  
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Appendix F E.ON Elnät14 

F.1 Tariffstruktur 

Utformningen av nättarifferna utgår från lagstiftningen. Tarifferna syftar till att spegla 

kostnaderna i elnätsverksamheten för att skapa förståelse och acceptans bland kunderna 

genom prislogik och pristranparens. Utgångspunkt är lagstiftningen; kostnadsbaserad och 

icke diskriminerande samt skäliga kostnader mellan tariffkategorierna. Tarifferna styrs 

primärt av kostnadsstrukturen (fasta, rörliga, kapital, drift och underhåll, överliggande 

nät). Strukturen på kunderna i termer av deras efterfrågan på spänningsnivå, effekt och 

energiuttag och på nätet i termer av anläggningar och geografi i de olika områdena där 

E.ON bedriver verksamhet ska inte påverka den valda tariffstrukturen, dvs E.ON har ge-

nom sammanläggningen av många olika områden utjämnat tarifferna (s k harmonisering). 

Det innebär att vissa kunder betalar mer än vad som motsvarar kostnaderna lokalt i om-

rådet, medan andra kunder betalar mindre genom sammanläggningen. E.ON tillämpar 

principiellt inte tariffer beroende på kundkategorier. Vid de köp av områden som E.ON 

(Sydkraft) gjort sedan 15 år tillbaka har många olika tariffvarianter funnits. I början av 

2000-talet hade företaget drygt 700 tariffer efter ett tiotal förvärv. Renodlingen i utbud från 

2003 till 2010 ledde till ungefär 100 tariffer. Både krav från kunder och myndigheten har 

varit styrande i företagets prisfilosofi. Tarifferna har successivt blivit mer förenklade ju 

längre ner man kommer i distributionskedjan. Vid utformningen försöker E.ON balansera 

målet mellan enkelhet och kostnadsriktighet.   

E.ON indelar tarifferna utifrån anslutningspunkt (spänningsnivå), använd energi och ef-
fekt. För effektabonnemang används följande priskomponenter: 
 
Fast avgift per anläggning (kr/år) 
Reaktiv effekt 
Effektavgift (Abonnerad effekt per år eller högsta timvärde per månad.) 
Överföringsavgift öre/kWh. 
 
Försäkringsabonnemang används följande priskomponenter: 
 
Abonnemang (kr/år) 
Överföringsavgift (öre/kWh) 

F.2 Tariffstrukturens syfte och målsättningar 

De grundläggande principerna i ellagen utöver skälighet (nivån som sådan) är att tariffer-
na ska vara sakligt grundade och icke diskriminerande styr tariffsättningen för E.ON. Ta-
rifferna utformas med fasta och rörliga priskomponenter som ska spegla de fasta och 
rörliga kostnaderna i elnätsverksamheten. 
 

 Det ger logiska tariffer och ett transparent prissystem 

 Förutsägbara nätkostnader är ett kundintresse 

 Förutsägbara intäkter är av intresse för nätägaren 

                                                      
14

 Intervjun och appendix F har genomförts och författats av Energimarknadsinspektionen 



  

  

 
 
 

57 (59) 
 

LOKALNÄTSTARIFFER – STRUKTUR OCH 

UTFORMNING 

 

 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
0
-0

5
-1

8
 

 Förutsägbarheten förstärks av den nya förhandsregleringen 
 
För effekttariffer gäller:  

 Fast avgift (kronor per anläggning och år) 

 Effektavgift – högsta timeffekten per månad (kr/kW, mån) 

 Överföringsavgift (öre/kWh) 
 
Nätbolaget är möjliggörare men styr inte primärt elanvändningen. Det gör prissignalerna 
från Nordpool och elhandlarna. Nättarifferna utformas därför inte för att styra kunders 
elanvändning. Det finns inte någon styrning i ellagen som säger att elnätsföretagen ska 
styra elanvändningen för elkonsumenterna. E.ON därför tveksamma till s k dynamisk 
prissättning då nätavgiften beror på belastningsläget i nätet och priset.  
 
Utformningen av nättarifferna utgår från lagstiftningen. Tarifferna syftar till att spegla 
kostnaderna i elnätsverksamheten för att skapa ökad förståelse och acceptans genom 
prislogik och pristranparens. 
 
E.ON strävar mot mindre andel energiavgifter och högre grad av kapacitetsavgifter även i 
säkringstarifferna (strävan mot högre andel fast avgift eller effektbaserad vid timmätning). 
 
Kriterier för olika abonnemang:  

 Vid högspänning gäller effekttariff efter spänning och anslutningspunkt i nätet 

 Vid lågspänning väljer kunden tariff efter sitt kapacitetsbehov: 
1. Effekttariff 
2. Normaltariff för 16-200 ampere (mål finns om 16-63 ampere) 
3. Småbrukartariff för 16 ampere (mindre än 8 000 kWh/år) 

 
Effekttariffer över 63 ampere ger en mer kostnadsriktig tariff som styr rätt mot effektivt 
nyttjande av elnätet. 
 
Rättvisa och effektivitet:  

 Incitament för lägre energivolymer genom hög andel överföringsavgift styr inte 
mot ett effektivt utnyttjande av elnäten 

 Incitament för att flytta/utjämna effekttoppar kan styra rätt för att motverka fram-
tida kostnadsökningar 

 
Målsättning: Att bygga ett effektivt distributionsnät och styra utnyttjandet (användningen) 
så effektivt som möjligt via tariffutformningen. 
 
Några särskilda ägardirektiv ges inte i frågor om tariffens utformning. Beslut om tariffer 
tas av nätbolagets VD. Före beslut sker en genomgång där man dels identifierar behovet 
av en översyn av prisstrategin, dels ger ett uppdrag till respektive produktchef att analy-
sera och rapportera: 
 

 Avvägningar och alternativa lösningar 

 Avstämning mot lagstiftning och olika intressenter 

 Konsekvensbeskrivning 

 Slutlig rekommendation 
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F.3 Historik och erfarenheter 

Myndighetsbeslut år 2002 om samredovisning. Från ca 20 till 3 geografiska prisområden 
med utjämnad prisnivå mellan städer och landsbygd. Harmonisering av förvärvade nätbo-
lags tariffer med övriga områden. Antalet säkringstariffer har minskat från ca 700 till ca 50 
mellan åren 2008-2011. 
 
Tidstariffen avskaffades år 2005, den särskilda tariffen för avbrytbara elpannor avvecklas 
mellan åren 2008-2012., lägenhetstariff (2007) ersatt av lägsta säkringsklass 16 A uppde-
lad i småbrukartariff och normaltariff. 
 
Förenklad effekttariff i lokalnät från abonnerad effekt med överuttagsavgift till faktiskt 
uttagen effekt (2008). 

F.4 Trender, framtid och utveckling 

Tarifferna har harmoniserats och renodlats. Avveckling har skett av olika specialtariffer. 

Tidstariffer för säkringskunder har upphört (ändring år 2001) och avbrytbara elpannor (år 

2008). Dessa har i praktiken aldrig varit avkopplade vid något tillfälle. De fanns till för 

fjärrvärmeverksamheten och började tillämpas år 1981. På denna tid fanns ett överskott 

av el som kunde användas i fjärrvärmeproduktionen som ersättning för olja. 

Avveckling av lägenhetstariff (år 2007) som särskild kategori. Lägsta säkringsklass är 16 

A uppdelad på småförbrukartariff och normaltariff. Den förstnämnda för kunder som an-

vänder mindre än 8000 kWh per år. Förenklad effekttariff i lokalnäten genom att gå från 

abonnerad effekt med överuttagsavgift till faktiskt uttagen effekt (år 2008).  

 Fortsatt utveckling mot enkla och logiska tariffer 

 Tid och engagemang blir alltmer en bristvara för kunderna 

 Flera tariffer för samma typ av anläggning blir inte kostnadsriktigt 

 Flera tariffer för likvärdiga anläggningar riskerar att skapa olika kundkostnad för 
samma tjänst, i praktiken ”prisdiskriminering” 

 Konsumenter är val-trötta, vill lita på att de betalar rätt 
 
Principen är att tarifferna ska vara oberoende av vad man använder elen till, dvs särskilda 
tariffer för olika användningsområden har tagits bort eller på väg att tas bort, t ex för sim-
hallar/utomhusbad. Förväntningar om att kunderna ska vara aktiva och ha kontroll över 
elpriser och sin elanvändning kanske är för högt ställda när det gäller kundernas förmåga 
att vara rationella och utnyttja variationen i elpris och belastningen i nätet.  
 
Nuvarande samhällstrender som nu avgör tariffstrukturen är klimat- och miljöfrågan 

1. Ökad elanvändning i transportsektorn, utjämna effektuttag 
2. Ökad egen elproduktion, användarna blir även producenter 
3. Ökad användning av värmepumpar 

 
En fråga som kommer upp i samband med diskussionerna om en nordisk slutkundsmark-
nad är om och hur nättarifferna ska harmoniseras? Ske nättarifferna vara enhetliga i ter-
mer av lika utformning? Behövs det och hur ska harmoniseringen gå till? 
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F.5 Metodik för kostnadsfördelning 

 
Beräkning av kostnader: 

 Kostnaderna tas från redovisning/bokslut och/eller från budget 

 Rörliga avgifter ska täcka kostnader för nätförluster i hela kedjan 

 Fasta avgifter ska täcka mätning och administration 

 Abonnemangsavgifter täcker kapacitetskostnader och drift, underhåll, administ-
ration (DUAM) 

 För säkringstariffer förs en del av kapacitetskostnaderna till överföringsavgiften 
av historiska skäl (kontinuitetsprincipen) 
 

Kostnadsfördelning mellan kundkategorier:  

 Kostnaderna fördelas mellan tariffkategorier 

 Abonnerad säkringsnivå ska ha prislogik ampere 

F.6 Fördelningsperspektiv och samhällsnytta/effektivitet 

E.ON fördelar kostnaderna mellan tariffkategorier. Abonnerad säkringsnivå ska ha prislo-
gik som bygger på ampere. Effekttariffer över 63 ampere ger en mer kostnadsriktig tariff 
som styr rätt mot effektivt nyttjande av elnätet. 

F.7 Regelverk och lagstiftning 

 Generellt innebär lagstiftning alltid en begränsning 

 Fördelarna är stabilitet och förutsägbarhet 

 Ingen konsekvent tolkning av elnätsföretagen t.ex. fördelar elnätsföretagen 
abonnemang och rörlig del olika. 

 Det finns motstridigheter i lagstiftningen 
T.ex. kravet på kostnadsriktighet gentemot kundernas intresse av låga och sta-
bila elnätstariffer. Vad menas egentligen med likabehandling?  

 


