
Så funkar priserna för 
el och fjärrvärme



Till våra elnäts- och fjärrvärmekunder 
i Helsingborg och Ängelholm

Helsingborgs stads beslut att inleda en försäljningsprocess av Öresundskraft 

har skapat oro för kraftigt höjda elnätsavgifter och fjärrvärmepriser, om 

bolaget skulle säljas. Vi vill därför ta tillfället i akt och informera mer i 

detalj om hur priserna sätts.

 I denna folder förklarar vi dels regelverket runt elnätsavgiften, 

dels vad som gäller för Prisdialogen för fjärrvärme.

 Som alltid är du välkommen att kontakta vår kundservice om 

du har ytterligare frågor och funderingar.

Med vänliga hälsningar

Öresundskraft



Så sätts elnätsavgiften
Vår region växer. Antalet invånare ökar liksom företagandet och efter-

frågan på el. Tillsammans med fler solceller, ökande digitalisering och en 

snabbt elektrifierad transportsektor ställer det ökade krav på elnätet.

Vårt jobb är att se till att elen tryggt och säkert leve-
reras till dig som kund. Det gör vi genom att bygga, 
underhålla och sköta driften av elnätet. Fram till och 
med 2023 kommer vi att investera över 750 miljoner 
kronor i elnätet. Det ska underlätta regionens tillväxt, 
gynna förnybar och småskalig elproduktion och öka 
leveranssäkerheten.
 Det är elnätsavgiften som gör detta möjligt. Den 
skapar utrymme för nödvändiga investeringar, bekostar 
underhållet av befintliga nät samt betalar kostnader för 
anslutning till region- och stamnäten.
 

Din elkostnad
Elnätsavgiften, som alla elnätskunder måste betala till 
sitt elnätsföretag, är bara en del av den totala elkost-
naden. Procentuellt står skatt och moms för cirka 45 
procent av din samlade elkostnad, elenergin för cirka 
30 procent och elnätet för 25 procent.



omkostnader, såsom avgifter till regionnätet och skatter 
kan elnätsbolaget inte påverka. Dessa så kallade opå-
verkbara kostnader slussas direkt vidare till elnäts-
kunderna.
 Baserat på kostnadsberäkningen beslutar EI om en så 
kallad intäktsram, som bestämmer hur stora intäkter som 
elnätsföretaget får ta ut under en fyraårsperiod.

Måste hålla sig inom ramen
Elnätsföretaget får fritt justera sina elnätsavgifter under 
fyraårsperioden – så länge det håller sig inom intäkts-
ramen. Företaget måste årligen rapportera till Ei och vid 
periodens slut kontrollerar Ei att företaget har hållit sig 
inom sin intäktsram.
 Om företaget tagit ut mer än vad ramen tillåter så sänker 
Ei ramen för nästkommande period med motsvarande 
belopp. I vissa fall kan till och med en straffavgift utdelas. 
Om ett elnätsföretag tagit ut mindre än vad intäktsramen 
tillåter, så får detta underskott tas ut i senare perioder. 

Vad gäller för Öresundskraft?
Under 2020 kommer vi att ha sänkta omkostnader vilket 
innebär att vi sänker elnätsavgiften med cirka 2 procent 

Elnätet – ett monopol 
Elnätet är ett monopol som innebär att ett elnätsföretag 
har en skyldighet att tillhandahålla ett elnät inom ett 
visst geografiskt område. Alternativet, att flera bolag 
skulle dra ledningar fram till alla hus, vore inte sam-
hällsekonomiskt försvarbart. Som kund kan du alltså 
inte byta elnätsleverantör. Av det skälet är prissättningen 
av elnätet reglerad.

Staten bestämmer en intäktsram
Prissättningen av elnät i Sverige omfattas av regler som 
fastställts av Energimarknads-inspektionen, Ei. Reglerna 
innebär bland annat att Ei för varje elnätsföretag gör 
en individuell beräkning av vad elnätet bör kosta att 
driva utifrån nätets utformning och omkostnader. Vissa 

  Skatt

  Elhandel

  Nätavgift (lokalt, regionalt, stamnät)

45%

30%

25%

Källa: Energiföretagen Sverige



under detta år. Prognosen för tiden därefter ndikerar 
en årlig höjning med 3 procent fram till periodens slut, 
med nuvarande nivå på opåverkbara kostnader. 

Vad händer om Öresundskraft säljs?
Eftersom det är staten genom Ei som sätter intäktsramen 
så kommer en försäljning av Öresundskraft till en ny 
ägare i sig inte påverka elnätsavgiften. I avtalet med 
den tilltänkta köparen finns dessutom en bestämmelse, 
där den nya ägaren förbinder sig att inte höja priserna 
med mer än 3 procent per år fram till och med 2023, 
vilket överensstämmer med Öresundskrafts prognos. 
För perioden efter 2023 är vår bedömning att utrymmet 
för höjningar av elnätsavgiften är begränsat.

Titta gärna på vår hemsida www.oresundskraft.se/tryggapriser. 
På Ei.se kan du läsa mer om elnätsregleringen och på Ei.se/
Elpriskollen kan du jämföra elavtal. På nilsholgersson.nu kan 
du jämföra olika taxor mellan landets kommuner.



Så sätts fjärrvärmepriset
År 2012 startade ”Prisdialogen för fjärrvärme” i Sverige. Bakom förändringen 

låg kritik mot fjärrvärmebolagens dominerande ställning och det som många 

menade var orimliga och oförutsägbara prishöjningar.

Prisdialogen bildades av Riksbyggen, Svensk fjärrvär-
me (sedermera Energiföretagen Sverige) och SABO 
(sedermera Sveriges Allmännytta). Syftet var att stärka 
fjärrvärmekundernas ställning. Genom dialog skulle 
parterna skapa en rimlig, förutsägbar och stabil pris-
ändring på fjärrvärme. Den skulle också öka förtroendet 
för fjärrvärmeleverantörernas prissättning genom bättre 
insyn.

Ett samråd
Prisdialogen är ett samråd om fjärrvärmepriset. Kund-
representanter och fjärrvärmebolaget samlas till möte 
där bolaget öppet redovisar kostnader för bränsle, 
produktion och distribution, antaganden om räntor, 
underhåll och mycket annat. Målet är ett fjärrvärmepris 
som upplevs som rimligt av båda parter och som är 
konkurrenskraftigt jämfört med andra uppvärmnings-
alternativ. Det lämnas också indikation på det 
framtida priset vilket underlättar kundernas budgete-
ring.Överenskommelsen protokollförs och offentliggörs 
hos fjärrvärmeföretaget och på Prisdialogens hemsida. 
I protokollen finns även antecknat vilka som deltagit.



Kan priset höjas kraftigt?
Nej, inte i närtid. Dialogen 2019 resulterade i att 
privatkunder och företagskunder får 1 procents höjning 
2020. Därtill förband sig Öresundskraft att förlänga sitt 
prisåtagande från tre till fem år. 
 Prisändringen för 2021 är högst 1,5 procent och 
högst 2 procent för 2022 – 2024. Dessa åtaganden 
skrivs in i avtalet mellan säljaren och köparen vid en 
eventuell försäljning av Öresundskraft. För en villa med 
en årsförbrukning på 20 000 KWh fjärrvärme innebär 
det att årskostnaden ökar från nuvarande 17 000 kr till 
högst 18 445 kr år 2024.

Har Prisdialogen fungerat?
Svaret är otvetydigt ja. Prisdialogen har haft en däm-
pande effekt på fjärrvärmepriset. I Helsingborg har 
den genomsnittliga prisökningen under perioden 2013 
- 2019 varit 0,9 procent per år vilket följer Konsument-
prisindex. Insynen och transparensen har ökat och 
både företagare och villakunder har sluppit överraskande 
prishöjningar. 
 Alla fjärrvärmekunder i Helsingborg och Ängelholm 
omfattas av Prisdialogen. Och för alla gäller normal-
prislistor, inga kundunika priser tillämpas. Samtliga 
avtal har 3 månaders uppsägningstid.

Prisökning, FV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Helsingborg 0,4% 0,3% 0,0% 0,5% 1,0% Max 1,5% Max 2,0% Max 2,0% Max 2,0%

Ängelholm 0,4% 0,3% 0,0% 0,5% 1,0% Max 1,5% Max 2,0% Max 2,0% Max 2,0%

Nils H* (Riket) 0,9% 0,5% 0,55% -- -- -- -- -- --

Protokoll från Prisdialogen i Helsingborg och Ängelholm finns på 
Öresundskrafts hemsida. Läs mer om pris-dialogen på prisdialogen.se. 

* Nils Holgersson-rapporten jämför taxor i landets kommuner, 
nilsholgersson.nu



Box 642, 251 06 Helsingborg


