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SURTE-BOHUS

ALAFORS. En undersök-
ning gjord av Villaägar-
nas riksförbund visar 
att 112 kommuner har 
höjt sina elnätspriser 
med åtta procent eller 
mer på ett år.

I Ale kommun har 
det med Villaägarnas 
beräkningsmodell skett 
en höjning med 14,5 
procent.

Det finns dock bak-
omliggande orsaker till 
de ökade elnätspriserna 
i landet.

Elkostnaden för ett hushåll 
består något förenklat av två 
delar: elen som förbrukas 
och kostnaden för att få elen 
levererad – elnätspriset. Till 
detta kommer skatter och 
moms.

– Att elnätspriset har 
höjts ska ses i skenet av en 
förändrad lagstiftning, som 
slår igenom mot slutkunden. 
Energimarknadsinspektio-
nen (EI) örsvarar emeller-
tid landets nätföretag och 
hävdar att de över åren skött 
sig mycket bra, säger Ale 
Elförenings vd Lars Kjell-
berg.

– EI noterar bland annat 
att elnätföretagen fått nya 
krav på ökad leveranssäker-
het, installation av nya elmä-
tare och bättre service

Svenska Kraftnät, som 

hanterar stamnätet, höjer 
sina avgifter mot bak-
grund av bland annat ålagda 
arbetsuppgifter vad gäller 
ombyggnad och anpassning 
av stamnätet för att möta ny 
produktion. Detta innebär 
att stamnätsavgiften spiller 
över till regionnätet som för 
Ales del hanteras av Vatten-
fall.

– Därifrån fick vi inför 
2009 en ökad kostnad för vår 
råkraft med cirka tolv pro-
cent, säger Lars Kjellberg 
och fortsätter:

– Det var bakgrunden till 
den höjning för lokalnätet 
som vi genomförde per den 
1 januari 2009. Sett ur per-
spektivet fasta och rörliga 
avgifter så har vi höjt säk-
ringstariffen med cirka 12,5 
procent som snitt för hela 
kundkollektivet. Nästa höj-
ning har aviserats till kom-
mande årsskifte. Storleken 
på den och genomslaget för 
elföreningens del är ännu 
inte känd.

Nya elmätare
Installation av nya elmätare 
för samtliga kunder har med-
fört stora kostnader, cirka 20 
miljoner kronor. Ale Elför-
ening hade som mål att vara 
klar med projektet senast den 
1 juli, vilket man också lycka-
des med.

– Vi använder oss fullt 
ut av det nya systemet, som 

innebär att kunden numera 
får en faktura med den exakta 
kostnaden. Det förekommer 
inte längre några fakturor 
med beräknade eller preli-
minära värden, säger Lars 
Kjellberg.

I framtiden kommer det 
också att ställas ökad krav på 
nätföretagen gällande leve-
ranssäkerhet. Från 2011 får 
inga elavbrott vara längre än 
24 timmar.

– Det innebär betydande 
kostnader i vårt nät för att 
säkerställa god funktion med 
ett minimum av elavbrott, 
säger Kjellberg.

Vad har du att säga om 
att Ale Elförening hade 
den största procentuella 
höjningen i Göteborgs 
närområde enligt Villaä-
garnas riksförbund?

– Kostnad räknas i inte i 

procent utan i kronor. Ska 
vi jämföra kostnader ska vi 
göra det i kronor och inte i 
procent. Vi sätter inte våra 
avgifter utifrån våra nätkol-
legor. Man ska komma ihåg 
att inget nät är det andra 
likt. Det som präglar vårt 
område är att det är glest. Vi 
har sex tätorter, men ingen 
centralort. Vi har också sex 
leveranspunkter från Vat-
tenfall, vilket driver upp våra 
kostnader. Vi för överlägg-
ningar med Vattenfall om att 
köpa deras regionnät i Ale 
kommun för att på sikt sänka 
våra kostnader, säger Lars 
Kjellberg.

Vad förväntar du dig 
för reaktioner från era 
kunder?

– Detta är ett utspel från en 
intressegruppering. Visst kan 
man ha synpunkter på balan-

sen mellan rörliga och fasta 
avgifter, men verkligheten 
innebär att fasta kostnaden 
dominerar för elförening-
ens del. Oavsett hur många 
kilowattimmar som flyter 
igenom elnätet finns det ett 
fast, och till stora delar ned-
grävt nät med stationer och 
kabelskåp, som innebär just 
fasta kostnader, säger Lars 
Kjellberg.

– Ur vårt perspektiv hand-
lar det om ett flerårigt ansvar 
för att bygga, underhålla och 
utveckla ett bra elnät. Sett 

över tid förändras elpriset 
beroende på hur omvärlden 
ser ut. Det är lätt att glömma, 
men vi kan inte bortse ifrån 
att elföreningen under flera 
år höll tillbaka kostnadsök-
ningarna för den enskilde 
kunden. Från 2004 dröjde 
det ända till 2008 innan vi 
behövde justera upp våra 
priser, avslutar Lars Kjell-
berg.

Förändrad lagstiftning driver upp elnätspriset
– Ökad kostnad för råkraft drabbar slutkunden
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Elnätspriset i Ale har gått upp från 6 055 kronor/år 2008 
till 6 930 kronor 2009. Höjningen beror till största del av en 
ökad råkraftskostnad för Ale Elförening.

Ale Elförenings vd, Lars Kjellberg.
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