Vill du ha billig
eller dyr el?
Spara pengar på ditt elavtal
Genom att förstå de olika delarna av ditt företags
elräkning kan du göra bättre val och därmed
minska ditt företags elkostnader.
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Tre enkla steg till bättre elkoll och lägre kostnad:
Steg 1: Få kontroll på dina elräkningar
Steg 2: Gör ett aktivt val av elhandelsavtal
Steg 3: Minska dina kostnader för elnätet

Steg 1:

Få kontroll på dina elräkningar
Ditt företags elkostnader består av två delar:
• Nätkostnaden, dvs. för att vara ansluten
till nätet
• Kostnaden för ström som du använder.
Om ditt elhandelsföretag och elnätsföretag
ingår i samma koncern får du en faktura som
innehåller både nät- och elkostnader. I annat
fall får du två fakturor.
Steg 2:

Anvisningspriset kan vara betydligt högre
än ett avtal som du själv väljer. Byt i så fall
aktivt till ett bättre alternativ. Ett anvisat
avtal får inte ha en längre uppsägningstid
än 14 dagar.
• Om du ingår avtal i egenskap av näringsidkare räknas du normalt inte som konsument och då gäller inte den lagstadgade
ångerrätten i lag om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler. Det finns heller inget
krav på skriftlig bekräftelse av avtal som
ingås över telefon.

Gör ett aktivt val av elhandelsavtal

Steg 3:

Du kan välja din elhandlare. Vanligtvis kan du
välja mellan rörligt eller fast elpris och också
mellan olika långa bindningstider. Vissa
elbolag erbjuder mer avancerade avtalsupplägg. Tänk på att välja en avtalsform som du
förstår dig på.

Minska dina kostnader
för elnätet och energiskatt

• Jämför olika alternativ t.ex. på
www.elpriskollen.se
Du kan också rådgöra med din kommunala energi- och klimatrådgivare eller
Coach för energi och klimat.

Du kan inte välja elnätsföretag eftersom
denne har ett lokalt monopol. Kostnaderna
för elnätet innefattar:
• rörliga kostnad, överföringsavgiften
• en fast kostnad, abonnemangsavgiften

• Kolla om din branschförening har förhandlat fram ett elavtal som är förmånligt
för ditt företag.

Minskar du din elanvändning sparar du
direkt på överföringsavgiften: Överföringsavgiften betalar du för transporten av el.
Om du minskar din elanvändning minskar du
överföringsavgiften. Överföringsavgifter kan
under delar av året vara lika höga eller högre
som elkostnader per kWh.

• Om du inte aktivt väljer ett elavtal anvisar
elnätsföretaget dig till en elleverantör.

Minskar din abonnemangsavgift: I många
elnätsavtal är din kostnad beroende av hur

stor huvudsäkringen du har. Dess storlek
beror på hur mycket ström du räknar med att
ta ut vid högsta belastning. Om du kan välja
en mindre huvudsäkring. genom att energieffektivisera minskar du dina kostnader. Om
du har eller väljer ett så kallat ”effektavtal”
grundar avgiften sig på den högsta uttagna
medeleffekten per timme under månaden
d.v.s. den timme du förbrukat mest el. Genom
att undvika effekttoppar kan du direkt minskar
dina kostnader.
Energiskatten tas ut per kilowattimme el
som du har använt. Använder du mindre el
sparar du pengar direkt. För 2021 är energiskatten på el 35,6 öre/kWh, men den kan
variera beroende på vilken typ av verksamhet
som bedrivs och var i landet ditt företaget
utövar sina tjänster.

Vad är kilowatt och kilowattimme?
Energi mäts i wattimme (Wh).
1 kilowattimme (kWh) består av
1 000 wattimmar.
Effekt mäts i watt (W) och beskriver hur
mycket energi som går åt för att uträtta ett
visst arbete per tidsenhet.
För att veta hur mycket energi (kWh) som
en viss apparat använder multiplicerar man
effekten (kW) med tiden (h) som du använder
apparaten.
Exempel: En motor- och kupévärmare har
en effekt på 1 200 W (1,2 kW). Om den är på
under två timmar förbrukas
1,2 kW x 2 h = 2,4 kWh

Hur mycket el används
genomsnittligt per år
 Restaurang i Sverige på 250 m2
100.000 kWh
 En villa med direktverkande el 25.000 kWh
 En modern kombinerad frys/kyl 200 kWh

Exempel
Jan-Olov äger restaurangen ”Smedjan”. Han tycker att elkostnader är väldigt höga och tar
hjälp av en Coach för energi och klimat. Genom ett antal åtgärder kan Jan Olov halverar
sina kostnader för elanvändningen.
Hans vinst genom energibesparing på ca. 55.000 SEK motsvarar en ökad försäljning med
1.100.000 SEK med hans vinstmarginal som ligger på 5%.
Före åtgärd

Efter åtgärd

Elanvändning (kWh per år)

65 000

55 250

Energieffektivisering, t.ex byte av stekhäll,
anpassade drifttider på ventilationen,
ändrade rutiner i köket, så att inte alla
apparater startas upp samtidigt.

Elpris (öre/kWh)

100

34

Anvisningspris byt mot fast elpris, 1 år

Elkostnad (SEK)

65 000

18 785

Kostnad för säkringsabonnemang (SEK/år)

18 240

13 530

Överföringsavgift
(30,5 öre/kWh)

19 825

16 851

Energiskatt (35,6 öre/kWh)

23 140

19 669

Jan Olov betalar (SEK/år)

126 205

68 835

Huvudsäkring byt från 63 A till 50 A
pga energieffektivisering.
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