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Sammanfattning

• Elnätsavgiften har höjts kraftigt från 2006. Prisökningen är 31 % fram 
till idag.

• I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 4,7 procent 2010 till idag

• De tre stora bolagen; E.ON, Fortum och Vattenfall är de elnätsföretag 
som ökat sina avgifter mest och som också har de högsta 
elnätsavgifterna. Mellan åren 2006 och 2011 har de drivit 
prisutvecklingen.

• Prisutvecklingen mellan 2010 och 2011:

– Vattenfall 7,1 %

– Fortum 6,3 %

– E.ON -0,1 %

– Övriga 5,2 %

– Medel samtliga kommuner 4,7 %

• Energimarknadsinspektionen har som uppgift att ”granska om 
nätavgifterna är skäliga för el” samt att” verka för att stärka 
elkundernas ställning”



Elnätsavgifterna har ökat från 66,3 till 69,4 öre/kWh inkl moms 
vilket motsvara en ökning på i medeltal 4,7%.

Grafen visar kommunerna med de högsta och lägsta elnätsavgifterna samt medelavgiften för alla kommuner

Elnätsavgifter 2011 – högsta och lägsta



• Spridningen på elnätsavgifterna 2011 (blåa staplar) är stor. Av 
figuren framgår också avgiften för år 2010 som den svarta linjen.

• Av de mer raka lodrätta partierna kan utläsas större höjningar 
vilket framför allt är att relatera till Vattenfall och Fortum. E.ON 
har oförändrat pris.

Elnätsavgifter 2011 – prisutveckling



Figuren visar de kommuner som höjt priset mest mellan 2010 och 
2011 samt vilket företag som har utfört höjningen 

Elnätsavgifter 2011 – kommuner med störst 

prisökning



Årlig ökning av elnätsavgiften jämfört med 

KPI samt medelpris för riket.

Ackumulerad ökning av elnätsavgiften 

jämfört med KPI samt medelpris för riket.

• Ökningstakten för elnätsavgifterna har skjutit fart sedan år 2008 på ett markant sätt, 

vilket bl a är en konsekvens av stora investeringar.

• Omfattningen av prisutvecklingen sammanfaller också i tid med EI:s möjligheter att ha 

effektiva metoder för granskning av branschen.

Fri prissättning 

efter generella 

riktlinjer.

Granskning med flera verktyg som t ex 

Nätnyttomodellen, DEA-modell mm.

2008-2011 används en övergångsmetod i 

väntan på Förhandsreglering fr o m 2012.

Elnätsavgifternas utveckling 2002 - 2011



Elnätsavgifternas utveckling 2002 - 2011

Grafen visar hur Vattenfalls, E.ONs och Fortums elnätsavgifter har utvecklats 2002 – 2011. Vattenfalls, E.ONs och 
Fortums elnätsavgifter jämförs med prisutvecklingen för övriga svenska elnät, som oftast är i kommunal ägo.



Elnätsavgifter 2006

Elnätsavgifternas utveckling 2006 – 2011

Elnätsavgifter 2010

Grafen visar elnätsavgiften i Sveriges 290 kommuner för 2006 samt 
vem som äger respektive elnät. Gruppen ”Övriga” elnät är oftast i 
kommunal ägo. 

Grafen visar elnätsavgiften i Sveriges 290 kommuner för 2010 samt 
vem som äger respektive elnät. Gruppen ”Övriga” elnät är oftast i 
kommunal ägo. 

Ovanstående två diagram visar hur E.ONs, Fortums och Vattenfalls elnät har förflyttats åt 

höger 2011 jämfört med 2006. Ökningstakten har varit betydligt högre E.ONs, Fortums 

och Vattenfalls elnät jämfört med övriga elnät.
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Antal kommuner

E.ON Fortum Vattenfall Övriga
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