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Priset på el

› Elnätskostnad
› Beror av nätägaren där anläggningen finns- kopplat 

till huvudsäkringens storlek.
› Abonnemangsavgift, elöverföring och elskatt

› Elhandelskostnad
› Väljs på fri marknad, kan vara fast, rörligt, tidstariff 

mfl. Här betalas också för elcertifikat och spotpåslag
samt årsavgift

› Skatter och moms
› Energiskatt återbetalas för lantbruk (minus 0,6 öre/kWh)
› Moms återbetalas för lantbruk



Säkringstariff
› Priset består av:

› fast avgift
› överföringsavgift
› skatt och moms

Effekttariff
› Priset består av:

› fast avgift
› överföringsavgift
› månadseffektavgift
› skatt och moms

Elnätskostnad- Abonnemang



Priset på elabonnemang



Elprisets utveckling 2018 - 2022

Källa: SCB, Priser exklusive skatter
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Elcertifikat

› Lagen om elcertifikat, (från 2003, min anmärkning) gynnar elproduktion från förnybara energikällor, som vindkraft, småskalig 
vattenkraft, solenergi och biobränsle. Beslut avseende förändrad kvotplikt fattades av riksdagen den 20 juni 2017. I 
propositionen föreslogs ett nytt mål för elcertifikatssystemet som innebär att systemet utökas med 18 terawattimmar (TWh) 
nya elcertifikat till år 2030 och att systemet förlängs till 2045.



Priset på elabonnemang- säkringstariff



Priset på el



Statistik
”Mina sidor”



Vilken kostnad för el ska vi räkna med?

› Rörlig kostnad dvs kostnaden som beror av hur många kWh som 
används men exklusive moms och skatt – alltså elhandelspriset 
samt spotpåslag, elöverföringsavgift och elcertifikat.



Energimarknad

Elhandel svk.se-kontrollrummet
› Elpriset bestäms på handelsplatsen NordPool
› Priset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den 

sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan
› Produktionsanläggningar med lägst produktionskostnader 

används först för att möta efterfrågan. Sedan tas dyrare 
anläggningar in i den mån de behövs



Elhandel 2 - Marginalel

Källa: https://ei.se/konsument/el/sa-har-fungerar-elmarknaden



Energimarknad



Energimarknad
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