
Elkostnaden består av tre delar 

Din totala kostnad för el består av flera olika delar. Du ska betala nätavgift, elhandelspris 
samt energiskatt och moms. Elhandelspriset och energiskatten betalar du till den elhand-
lare som du väljer att köpa din el från. Nätavgiften betalar du till ditt lokala elnätsföretag 
för att de ska överföra elen till dig. 

För dig som bor i villa motsvarade nätavgiften 2013 ungefär 23 procent av årskostnaden. 
Elhandeln motsvarade 34 procent samtidigt som energiskatt och moms stod för resterande 
43 procent av årskostnaden. 

För närvarande (2014) är elskatten i de flesta svenska kommuner 29,3 öre per kWh, men 
i vissa kommuner med reducerad elskatt är den 19,4 öre per kWh. Momsen som även 
beräknas på elskatten är 25 procent.

Du kan fritt välja elhandlare

Du kan fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el från. För närvarande finns det 
ungefär 120 företag att välja mellan. Om du inte aktivt tecknar ett elavtal med en elhandlare 
kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Du kommer då att få ett så kallat 
anvisningsavtal, som ofta är betydligt dyrare än om du hade gjort ett aktivt val. 

På Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se kan du få hjälp att hitta 
den elhandlare som passar dig bäst. Där kan du på ett enkelt sätt jämföra priser och 
avtalsvillkor från Sveriges samtliga elhandlare. Bestäm först vilken avtalstyp som passar 
dig och välj sedan vilken elhandlare du vill köpa din el från. Då har du gjort ett aktiv val. 

Mer om vilka avtalstyper det finns att välja bland och vad du ska tänka på när du tecknar 
ett avtal hittar du på elpriskollen.se.
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Du kan inte välja nätföretag

När du flyttar in i ditt boende blir du ansluten till det lokala elnätsföretaget. Kontakta 
alltid elnätsföretaget i samband med att du flyttar in så att du får information om vilka 
villkor och priser som gäller för ditt nätabonnemang. 

De runt 160 företag som äger elnät i Sverige driver dessa med ensamrätt inom sina 
geografiska områden. Det vore både samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att 
tillåta flera elnätsföretag att bygga elnät i samma område. 

Eftersom elnätsverksamhet bedrivs som monopol övervakar Energimarknadsinspektionen 
elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig som kund. Det gör vi 
genom att vi sätta ett tak för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område 
under en fyraårsperiod. 

Läs mer på ei.se

Jämför elavtal på elpriskollen.se

Kontakt registrator@ei.se


