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ALAFORS. Ale Elförening 
påförs en tariffkost-
nadsökning för 2011 på 
närmare 9 procent på 
grund av tariffhöjning i 
stam- och regionnät.

Ale Elförening har 
beslutat att enbart 
överföra den kostnads-
ökningen och inte höja 
nättarifferna för egen 
del.

– Tack vare att vi 
under året har investe-
rat i ett överliggande 
20 kV-nät stannar höj-
ningemn på 2 procent i 
genomsnitt för våra låg-
spänningskunder. Ingen 
justering av den fasta 
avgiften görs för 2011, 
säger Ale Elförenings vd 
Stefan Brandt.

Ale Elförenings styrelse har 
beslutat att den fasta kost-
naden för elnätsavgiften blir 
oförändrad till nästa år. Jus-
teringen sker genom att det 
rörliga priset höjs med 0,7 öre 
exklusive moms per kilowat-
timme för alla kunder från 16 
A till och med 200A i huvud-
säkring

– Vi har fördelat den prisök-

ningen på våra olika kundseg-
ment. Ta exempelvis för lägen-
hetskunder med 16 amperes 
huvudsäkring och 2000 kWh 
förbrukning blir höjningen 
inklusive moms ungefär 18 
kronor per år, säger Stefan 
Brandt och fortsätter:

– Just inom detta kundseg-
ment har vi tidigare stuckit ut 
i negativ bemärkelse. Det är 
jag den förste att erkänna. En 
del kunder har därför uppfat-
tat oss som dyra. Exempelvis 
villakunder med 20 eller 25 
amperes huvudsäkring ligger 
vi i jämförelse relativt bra till 
prismässigt.

Förutom priset bedöms 
elföretagen utifrån driftsä-
kerhet. Ale Elförening ligger 
mycket bra till i jämförelse 
med motsvarande elnätföre-
tag i landet.

– Vi gör hela tiden inves-
teringar för att ha en så hög 
leveranssäkerhet som möjligt 
vilket gynnar våra kunder, 
säger Stefan Brandt.

Hur har den senaste 
tidens snöande och kyla 
påverkat er?

– Vi har inte haft några 
avbrott till följd av vädret. Det 
känns väldigt bra.

JONAS ANDERSSON

Ingen höjning av den fasta elnätsavgiften

Det blir ingen höjning av den fasta elnätsavgiften för 2011. Det har Ale Elförenings styrelse beslutat.

…och Ale Elförening 
vill börja sälja el

Stefan Brandt, vd Ale Elförening.

ALAFORS. Ale Elfören-
ing har som ambition 
att bli ett komplett 
elföretag.

Styrelsen har tillsatt 
en projektgrupp i syfte 
att studera möjligheten 
att komma igång med 
elhandel till sommaren.

– Om vi kommer 
fram till att förutsätt-
ningarna ser bra ut 
så kommer vi att helt 
och hållet koncentrera 
försäljningen till våra 
egna nätkunder och 
göra det bästa för dem, 
säger Ale Elförenings 
vd Stefan Brandt.

Går allt som det är tänkt blir 
Ale Elförening ett elhandels-
företag lagom till sommaren.
– Det finns en efterfrågan 
hos våra kunder. I den senaste 
nöjd kund-index som gjordes 
var det många som svarade 
att de skulle vilja köpa el av 
oss, säger Stefan Brandt.

Som fallet är nu så ägnar 
sig Ale Elförening ute-
slutande åt nätverksam-
het, vilket innebär att man 
bygger, driver och säkerstäl-
ler leveransen av el till sina 
elnätkunder.

Överföringskapacitet
– Enkelt uttryckt så ser vi till 
att kunderna får den över-
föringskapacitet som krävs, 
säger Brandt.

Elhandeln däremot är 
konkurrensutsatt, vilket 
innebär att kommuninvå-
narna köper sin el från det 
bolag de själva anser vara 
bäst. Nu vill Ale Elförening 

ge sig in på marknaden.
– Vår ambition är att bli 

ett komplett elföretag. Vår 
avsikt är att fullt ut kon-
centrera oss på våra egna 
nätkunder, det vill säga Ale 
kommuns invånare Vi vill 
kunna erbjuda en helhetslös-
ning där kunden har en kon-
takt och får en faktura, säger 
Stefan Brandt.

– Lokal närvaro ser vi 
också som en oerhörd styrka. 
Kunderna vet vilka vi är, de 
når oss alltid på kontoret i 
Alafors och kan till och med 
komma hit för att ventilera 
sina frågeställningar. Många 
upplever det som en stor 
trygghet.

Mätsystem
Ale Elförening ser också 
andra fördelar. Företaget 
har ett modernt fungerande 
mätsystem, som man avser 
utveckla ytterligare i framti-
den.

– Det kan bli tal om att 
timmäta våra kunder, så att 
de kan få elförbrukningen 
än mer detaljerad. Man kan 
också köpa sin el på olika sätt, 
prissäkrad, rörlig eller en 
kombination av dessa båda 
former. För oss handlar det 
om att skapa så många kund-
värden som möjligt. Lokal 
närvaro, enkelhet och hög 
servicenivå är några av före-
tagets ledord, avslutar Stefan 
Brandt.
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