
VAD MENAS MED EFFEKT?
Effekt är den mängd el du använder 
vid ett visst tillfälle, låt oss ta ett 
vardagligt exempel. Effekter blir 
högre om du kör tvättmaskin, dator 
och damsugare samtidigt. Om du 
använder samma maskiner men 
bara en åt gången så blir effekten 
lägre.

Effektdelen av elnätsavgiften 
baseras på den timme under 
månaden som du har använt mest 
energi samtidigt, alltså den timme 
då effekten är som högst.

VARFÖR ÄR AVGIFTEN 
BASERAD PÅ EFFEKT?
Effektdelen i avgiften innebär att 
vi kontinuerligt mäter varje kunds 
elanvändning. Det är därför mer 
rättvist än systemet där du betalar 
för en viss säkringsstorlek, till 
exempel 16 A, som kan vara både 
för hög och för låg i förhållande till 
det du faktiskt använder.

De andra delarna i avgiften kan du 
läsa om här till höger.

VARFÖR ÄR DET BRA ATT UTGÅ IFRÅN EFFEKT?
Det handlar om medvetenhet, samhällsansvar och säkra, anpassade nät. Den nya 
effektavgiften kommer att gynna alla som håller nere sin effekt. Det är vårt sätt att 
uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela 
samhället på sikt.

Vi på Kalstads El- och Stadsnät ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För 
att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största möjliga elbehov. 
Om alla kunder kan jämna ut sin elanvändning så sjunker effekttopparna, och vi 
kan på så vis långsiktigt bygga mer anpassade nät.

Det handlar också om att du ska kunna påverka din kostnad och om vårt 
gemensamma samhällsansvar. Vi vill att du ska fundera över hur och vad du 
använder el till och göra medvetna val. På baksidan får du tips om hur du kan 
påverka din elanvändning.

NY ELNÄTSAVGIFT
Från och med 1 januari kommer elnätsavgiften att ändras 
för dig. Den nya avgiften är baserad på effekt, alltså din fak-
tiska användning av elnätet. Men vad betyder effekt egent-
ligen, vad består avgiften av och hur påverkar den dig? Här 
förklarar vi vad ändringen innebär och hur du med hjälp av 
den kan bli en mer medveten elanvändare.

DAGENS ELNÄTSAVGIFT BESTÅR AV:

 » en rörlig överföringsdel  
– bestäms av hur mycket el vi 
transporterar genom nätet till dig

 » en fast avgift  
– baserad på säkringsstorlek

DEN NYA ELNÄTSAVGIFTEN BESTÅR AV:

 » en rörlig överföringsdel  
– precis som tidigare

 » en fast avgift  
– oberoende av säkringsstorlek

 » en effektdel  
– baseras på effekten du tar ut

Under november till mars tillkommer:

 » en höglastavgift  
– baserad på det högsta timvärdet 
mellan kl.06.00 och 18.00 på vardagar

Vi jämför med den gamla avgift-
en som gäller till och med 31 
december 2015.

VAD BESTÅR DEN NYA 
ELNÄTSAVGIFTEN AV? 

NYA AVGIFTEN

HÖGLASTDEL

(Tillkommer november-mars)

FAST AVGIFT

ELÖVERFÖRING

EFFEKTDEL


EL & STADSNÄT

N Y T T  F R Å N  K A R L S TA D S



Tänk grönt när du köper 

nytt. Ska du köpa ny tv? El-

ler nya vitvaror? Fråga per-

sonalen om hur energisnåla 

produkterna är. Många gånger tjänar 

både du och miljön på att lägga någon 

extra krona på ett mer energieffektivt 

alternativ. Skillnaden på elförbrukning 

mellan ett gammalt kylskåp och ett 

nytt, energisnålt, kan vara upp till 

dubbelt så stor!

För dig som har bergvärme. 

Om något skulle inträffa 

som gör att din bergvärme-

panna slås av och går över 

till att drivas med enbart el kommer 

du att få en hög effekttopp. Därför 

vill vi tipsa om att man kan sätta in 

en så kallad effektvakt som övervakar 

anläggningen, den kan ställas in så att 

du slipper ett allt för högt effektvärde. 

Vill du veta mer om detta ska du kon-

takta en bergvärmeåterförsäljare.

Följ din elanvändning.  

På webben kan du följa 

din elanvändning timme 

för timme med cirka ett 

dygns eftersläpning. Det ger dig en 

överblick och möjligheten att se över 

dina elvanor.

DET ÄR BESLUTEN MAN 
FATTAR VARJE DAG  
SOM BESTÄMMER HUR  

MYCKET ENERGI DU ANVÄNDER!
Det viktigaste du kan göra  

är att fundera över vad du  

använder din el till. Se sedan 

till att använda el till det du 

faktiskt uppskattar och har 

nytta av, och välj bort det 

du inte uppskattar eller 

har nytta av.

VAD MENAS MED HÖGLAST?
Höglastsavgiften beräknas på samma 
sätt som effektavgiften men tas inte ut 
hela året. Den tas ut den tid på året då 
elnätet nyttjas som mest. Höglasttiden 
är måndag till fredag kl. 06.00-18.00 
under månaderna november till och 
med mars. Till höglasttiden räknas 
dock inte skärtorsdagen, långfredagen, 
annandag påsk, julafton, juldagen, an-
nandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och 
trettondag jul. Klockslagen avser svensk 
rikstid och följer därmed övergång till 
och från sommartid.

VARFÖR TAS DET EN AVGIFT 
FÖR ÖVERFÖRING? 
Låt oss jämföra el med ved, elhandlare 
med vedhandlaren och elnätet med 
lastbilen som levererar veden. Veden 
köper du av din vedhandlare men det är 
vi som ser till att leverera den till dig. 
Överföringsavgiften täcker bensinen 
som används för att leverera veden hem 
till dig. Effektdelen av avgiften kan då 
jämföras med hur stor lastbil vi ska ha 
för att klara av att leverera den ved du 
behöver.

VARFÖR HÖGSTA EFFEKT OCH 
INTE ETT MEDELVÄRDE? 
Vi behöver anpassa elnätet för den 
högsta effekten som tas ut, alltså den 
högsta strömmen som någonsin kom-
mer att passera. Avgiften ska spegla 
verkligheten och därför bygger den på 
den högsta effekttoppen du tar ut per 
månad. Vi hoppas att det ska leda till 
att alla försöker hålla ner effekttopparna 
vilket ger ett mer effektivt utnyttjande av 
elnätet som på sikt kan dimensioneras 
för mindre kostnader.

Med den nya elnätsavgiften 
har du större möjlighet att 
påverka din elanvändning. 
Vi tänkte här ge några enkla 
tips på hur du kan göra för 
att få ner effekttopparna.
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FAQ

Sprid ut hushållssysslorna. 

Kanske brukar du låta tvätt-

maskinen gå samtidigt som 

du lagar mat? Eller damm-

suger du samtidigt som diskmaskinen 

jobbar? Att sprida ut sin användning 

gör att du får ner effekttopparna. Kan-

ske kan du starta tvättmaskinen först 

när du stängt av spisen, till exempel?

Använd inte mer värme än 

du behöver. Extra värme-

källor i hemmet så som 

elradiatorer, golvvärme 

och infravärme drar samtliga mycket 

ström. Tänk på att stänga av dessa 

när du inte är i just det rummet, 

eller liknande. Golvvärmen i badrum-

met kanske inte behöver ha lika hög 

temperatur under sommaren som på 

vintern?

ÖPPET HUS
Den 14:e november kl.11-14  
är det öppet hus hos oss. Då  

kommer vi att prata om den nya 
elnätsavgiften och mycket mer!  

Läs mer på karlstadsnat.se

TIPS

KONTAKTA OSS! 
Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Du når oss 
på kundservice.elnat@karlstad.se, 054-540 74 00 eller via vår chatt på 
karlstadsnat.se. Öppettider är måndag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredagar 
kl. 08.30-16.00. När första fakturan med den nya avgiften har gått ut kommer 
vi att ha extra öppettider i vår kundservice för att svara på frågor, tider för det 
kommer upp på karlstadsnat.se under januari, håll utkik där.


