
GODA SKÄL ATT FÖRÄNDRA ELNÄTSTAXAN
Vårt mål har varit att skapa en elnätstaxa som är rättvis 
och kostnadsriktig. Den nya taxan speglar tydligare 
elnätets kostnader, vilket gör den rättvis och ger dig 
som kund möjlighet att spara pengar samtidigt som du 
bidrar till  ett effektivare elnät. 
Tidigare har våra säkringskunder inte haft någon ef-
fektkomponent i taxan, vilket innebär att man inte haft 
någon anledning att hushålla med effekt. Att detta nu 
införs beror på att effekt är den främsta kostnadsdriva-
ren i elnätet.
Att  detta sker nu är att det blir allt trängre i elnätet när 
Skövde växer och elförbrukningen ökar. Ett effektivare 
utnyttjande av elnätet kan minska behovet av investe-
ringar och därmed fortsatt hålla nere elnätskostnader-
na. Trängseln i elnäten är inte bara ett lokalt problem 
utan även ett nationellt problem.

KOSTNADSNEUTRAL FÖRÄNDRING
Förändringen av elnätstaxan är kostnadsneutral, det vill 
säga att den totala kostnaden för den kundgrupp som 
omfattas av förändringen är oförändrad. 
Även om många inte kommer påverkas särskilt mycket 
av föränd ringen, så kommer vissa få en lägre kostnad 
och andra en högre kostnad än idag. 

VAD ÄR EFFEKT?
Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. 
Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, 
spis och elbilsladdare samtidigt. Om du använder en åt 
gången blir effekten lägre.

SAMMANFATTNING
Jämfört med tidigare blir det alltså 
viktigt för dig som kund att ha koll 
på din anläggnings effektuttag,  
speciellt under höglasttid.  
I diagrammet visas hur stor andel 
av den totala kostnaden som 
respektive komponent står för i 
kundgruppen som helhet. 

EFFEKTVARIATION I SKÖVDES ELNÄT
I diagrammet nedan visas hur den totala effekten i 
Skövdes elnät varierar en genomsnittlig vecka (låg för-
brukning nattetid och hög under dagtid). Då det främst 
är effekttopparna som driver behovet av investeringar 
kan en utjämning 
hjälpa till att överföra 
mer el utan att behö-
va investera i ytterli-
gare förstärkningar 
av elnätet.

Ny taxemodell från 1 september 2021
EN KOSTNADSRIKTIG ELNÄTSTAXA
Skövde Energi jobbar ständigt för att Skövdes elnät ska bli så resurseffektivt 
som möjligt. En del i det arbetet är en förändring av elnätstaxan, där vi vill 
att prissättningen ska blir mer kostnadsriktig och ge möjlighet för ett effek-
tivt utnyttjande av nätet. Därför inför vi effekttaxa för alla våra kunder som 
har ett säkringsabonnemang mellan 16-63 ampere den 1 september 2021.
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FAST PRIS
Det fasta priset relaterar främst till kostnader som 
följer av högt satta krav på mätning och kvalitets-
säkring  av elöverföring. Utöver detta omfattar det 
också kostnader för administration, försäkringar och 
myndighetsavgifter.

PRIS MÅNADSEFFEKT
Effektpriset kopplar till våra kostnader för till exem-
pel kapitalkostnader för ledningar, nätstationer och 
transformatorer, samt våra kostnader för att ta ut 
effekt från regionnätet.
Under höglasttid mäter och debiterar vi för den  
högsta uppmätta timeffekten under månaden*.  

PRIS ELÖVERFÖRING
Priset för överföring av el kopplar främst till våra kost-
nader mot regionnätet. Vår kostnad mot regionnätet 
är uppdelat i hög- och låglasttid. Priset till dig som 
kund följer samma tidsindelning.

HÖG- OCH LÅGLASTTID
Högsta belastningen i elnätet är under vintern, främst 
vardagar och dagtid. Vi har därför en uppdelning i 
hög- och låglasttid där det kostar mer att använda el 
under höglasttid. 

HÖGLASTTID LÅGLASTTID

DEFINITION November-Mars,  
vardagar 06-22 Övrig tid

TAXA SÄKRING
FAST  
ÅRSAVGIFT

ELÖVERFÖRING 
Låglasttid öre/kWh

ELÖVERFÖRING 
Höglasttid öre/kWh

MÅNADSEFFEKT  
kr/kW/månad höglasttid

N14E 16 Ampere 942 kr 5,2 28,0 33 kr

N15E 20 Ampere 1 240 kr 5,2 28,0 33 kr

N16E 25 Ampere 1 440 kr 5,2 28,0 33 kr

N17E 35 Ampere 1 800 kr 3,2 11,7 97 kr

N18E 50 Ampere 2 100 kr 3,2 11,7 97 kr

N19E 63 Ampere 2 600 kr 3,2 11,7 97 kr

Mer information finns på vår hemsida: www.skovdeenergi.se. 
Vill du få löpande information från oss maila in e-postadress och/eller
 mobilnummer till info@skovdeenergi.se Ange namn och adress.

PRISKOMPONENTERNA I ELNÄTSTAXAN

PRIS FRÅN 1 SEPTEMBER 2021

* Exempel pris månadseffekt  (november-mars) Taxa N14E
3,5kW x 33 kr = 115,5 kr

VÄND FÖR ATT LÄSA MER


