
Elnät är en monopolverksamhet

Vi är alla beroende av ett fungerande elnät. De svenska elnäten drivs av ungefär 160 olika 
företag som har ensamrätt (monopol) inom sina områden. Anledningen är att det skulle 
vara både samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att låta elnätsföretagen bygga 
parallella elnät. 

Det betyder att du som kund inte kan välja elnätsföretag. Därför övervakar Energimarknads-
inspektionen elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter av dig. 

Produktionen och försäljningen av el sker däremot i konkurrens. Här kan du fritt välja 
mellan 120 elhandlare som du enkelt jämför på vår jämförelsesajt elpriskollen.se. 

Det här ska din elnätsavgift täcka

Som kund betalar du en avgift för att vara ansluten till elnätet. Avgiften ska både täcka 
de kostnader elnätsföretagen har för att driva nätet fram till dig och ge elnätsföretaget en 
rimlig avkastning. 

Förutom elnätföretagets egna kostnader för bland annat drift, underhåll och investeringar 
ska din avgift även täcka de kostnader som ditt elnätsföretag har för att vara anslutet till 
region- och stamnätet. Region- och stamnätet binder samman alla lokala nät, vilket gör 
det möjligt att transportera el från till exempel vattenkraften i norra Sverige till kunder i 
hela Sverige. 

Nätavgiften innehåller dessutom vissa myndighetsavgifter som elnätsföretagen är 
skyldiga att betala. 

Det finns olika typer av elnätsavgifter 

Elnätsavgiftens storlek varierar vanligtvis beroende på hur mycket du förbrukar 
totalt (antal kilowattimmar) och hur mycket el du vill kunna använda vid samma 
tillfälle (effekten). 

Elnätsföretagen får bygga upp sina avgifter på olika sätt. Vanligast är säkringstariff där 
avgiften är beroende av storleken på din mätarsäkring. Det finns även effekttariffer där 
din avgift sätts utifrån den eller de högsta effektuttagen du haft under en viss period 
(ju fler apparater du använder samtidigt, desto högre blir effekten). Det förekommer även 
tidstariffer som innebär att du betalar olika pris beroende på när din förbrukning sker. 

Elnätsföretagens avgifter
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Din avgift kan ha både fasta och rörliga delar

De flesta elnätsföretag tar ut avgifter som innehåller både en fast del (abonnemangsavgift) 
och en rörlig del (överföringsavgift). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller 
den abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med förbrukningen så att avgiften 
ökar med varje kilowattimme (kWh) el som kunden förbrukar. 

Fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen varierar mellan olika elnätsföretag. 
Några enstaka företag har valt att ha endast en fast del. Det finns även exempel på mot-
satsen med enbart en rörlig avgift.

Vi övervakar nätföretagens avgifter 

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar elmarknaden. En central 
uppgift är att granska att elnätsavgifterna är skäliga. Det gör vi från och med år 2012 
genom att sätta en övre gräns (en intäktsram) för hur mycket varje elnätsföretag får ta ut 
av sina kunder under en fyraårsperiod. 

Mer information om vår granskning hittar du på www.ei.se. Där hittar du också statistik 
över nätavgifterna i hela landet. 

Läs mer på ei.se

Jämför elavtal på elpriskollen.se

Kontakt registrator@ei.se


