
Information till 
Sveriges elkunder

SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna.

DU FÅR EL UNDER 99,99 
PROCENT AV ÅRETS TIMMAR

Elbranschen i Sverige har en leveranssäkerhet 
på 99,99 procent. Det betyder att vi 99,99 
procent av alla timmar under ett år ser till att:

•	dina	lampor	lyser	när	det	är	mörkt,	

•	din	tvättmaskin	har	ström	när	du	vill	ha	 
rena kläder, 

•	att	du	kan	brygga	en	kopp	kaffe	när	du	går	
upp på morgonen.
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A tt behålla denna höga leveranssäkerhet 
för elkunderna kostar pengar. Vi kan inte 
heller förvänta oss att det blir billigare un-

der de kommande åren. Vi måste arbeta på alla 
nivåer i det svenska elnätet för att kunna skryta 
med en fortsatt hög standard, som innebär få 
oplanerade avbrott och hög kapacitet i nätet.

Det svenska elnätet är uppbyggt i tre nivåer: 
stamnät, regionnät och det lokala elnätet. 
Stamnätet är systemets Europaväg som transport-
erar ström från stora kraftverk i norr till söder 
där de flesta bor i Sverige. Stamnätet ägs av 
Svenska Kraftnät som är ett statligt affärsverk. 
Regionnätet och det lokala elnätet ägs av elnäts-
företagen i landet. Det finns i Sverige cirka 170 
elnätsföretag i varierande storlek.

Allt hänger ihop – från hushållskund till stamnät
Enkelt förklarat skulle man kunna säga att du är 
kund till ett lokalt elnätsföretag. Detta lokala el-
nätsföretag är kund till det regionala elnätsföre-
taget, som i sin tur är kund till Svenska Kraftnät. 
Företagen betalar alltså för att få el från närmast 
överliggande nät. 

Det betyder att det nätpris som du betalar till ditt 
lokala elnätsföretag till viss del används till att be-
tala region-nätsavgiften. En del av dessa pengar 
används sedan i sin tur för att betala stamnätsav-
giften till Svenska Kraftnät. Sammantaget hjälper 
alla aktörer – ända fram till dig som elnätskund 
– till att betala för att hela det svenska elnätet har 
en fortsatt hög leveranssäkerhet.

Ökade kostnader på alla nivåer
Svenska Kraftnät höjde den 1 januari 2011 stam- 
nätsavgiften som de regionala elnätsföretagen 
alltså betalar. Pengarna ska framförallt använd-
as till att bygga om eller bygga bort delar av 
elnätet som idag inte håller samma höga kapa-
citet som resten av nätet. Ombyggnader krävs 
till exempel för att kunna ta emot det ökade be-
hovet av förnyelsebar energi, som till exempel 
vindkraft. De närmaste åren förväntas en kraftig 
ökning av just vindkraft i Sverige.

Avgiften till regionnätet är en av de största ut-
giftsposterna för det lokala elnätsföretaget. Det 
lokala elnätsföretaget har också andra kostnad-
er som påverkar nätpriset som du som elkund 
till slut får betala. Dessa ökade kostnader bidrar 
alltså också till att nätpriset för dig som elkund 
ökar. Om den kostnaden inte tas ut nu – från en 
förhållandevis låg nivå vid en jämförelse med 
andra länder – så betyder det ännu större ök-
ningar av nätpriset i framtiden. Om kostnaderna 
inte täcks innebär det också att den leverans-
säkerhet vi har idag på 99,99 procent inte kan 
garanteras. 

Vi vill att du som elkund ska kunna lita på att 
den tjänst du abonnerar på fungerar när du vill 
använda den. Det är en självklarhet som måste 
få kosta pengar. För med el gör vi ju som bekant 
allt möjligt!


