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Förord 

För 15 år sedan genomfördes en elmarknadsreform i Sverige. Det som från början 

var en nationell marknad har utvecklats till en nordisk marknad som alltmer 

integreras med övriga Europa. Under senare år har utvecklingen också varit starkt 

präglad av en verklighet med globala miljö‐ och klimatproblem, något som tagit 

sig uttryck i såväl EU‐direktiv som i utformningen av nya nationella regelverk. 

 

De förändrade förutsättningarna som följer av nya klimat‐ och miljömål innebär att 

elmarknaden måste utvecklas. Aktiva kunder är en central förutsättning för en väl 

fungerande elmarknad, men även fördelaktigt ur ett miljö‐ och klimatperspektiv. 

En ökad aktivitet hos kunderna – speciellt genom ökad förbrukningsflexibilitet – 

har en stor betydelse för utvecklingen av framtidens elmarknad. 

 

Ökad kundaktivitet kräver timvis mätning av kundens elförbrukning. En sådan 

reform kan göras på olika sätt och kan innebära såväl diversifiering av vilka 

kunder som berörs, som skillnader i hur kunderna får tillgång till sina mätvärden. 

I denna rapport analyserar Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av 

regeringen, kostnader och intäkter för ett antal scenarier som alla möjliggör ökad 

aktivitet hos elkunderna. Slutligen lämnas konkreta förslag till hur detta ska 

uppnås så att elmarknadens funktion kan förbättras. 

 

Inom ramen för utredningen har Energimarknadsinspektionen, i arbetet med 

rapporten och för att inhämta synpunkter, samarbetat med en referensgrupp 

bestående av företrädare från energibranschen samt representanter från andra 

berörda organisationer. 

 

Eskilstuna den 25 november 2010  

 
   

Yvonne Fredriksson 

Generaldirektör 

        Jens Lundgren 

        Projektledare 
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1 Sammanfattning 

Under 2008 presenterade EU det så kallade 20/20/20‐paketet vilket är grunden för 

EU:s klimat och energipaket men också dess förslag på hur risker med klimat‐

förändringar ska hanteras. Som en följd av förslagen har också Direktiv 2009/28/EG 

(förnybarhetsdirektivet) och Direktiv 2009/72/EG (tredje elmarknadsdirektivet) 

kommit fram. I Sverige har de europeiska målen utkristalliserats i form av 

Regeringens propositioner 2008/09:162 och 163 om en sammanhållen klimat‐ och 

energipolitik. 

Elmarknaden behöver utvecklas… 
Elmarknaden har förutsättningar för att bidra till att nå uppsatta mål om minskade 

utsläpp, ökad andel förnybar energi och effektivare energianvändning. Men för att 

detta ska vara möjligt, krävs att det på elmarknaden finns en infrastruktur och 

regelverk som möjliggör för marknadens aktörer att agera efter de nya förutsätt‐

ningar som kommer att gälla. 

För att understödja klimatmålen och möjliggöra en fungerande elmarknad 

framöver behövs en utveckling av elmarknaden. Främst handlar det om ett steg 

mot en utvecklad och en effektivare marknad genom en mer elastisk efterfrågan 

med mer förbrukningsflexibilitet. En elmarknad därkunderna anpassar sin 

elanvändning efter rådande priser i långt större utsträckning än vad som är fallet 

idag.  

…och timmätning är ett steg på vägen 
En ökad förbrukningsflexibilitet på elmarknaden bidrar inte enbart till klimat‐

målen, utan ger också en väsentligt bättre fungerande och effektivare marknad 

med ökad konsumentmakt. Fördelarna som kan knytas till en ökad förbruk‐

ningsflexibilitet är flera och inbegriper alla marknadens aktörer. 

 

Kunderna på dagens elmarknad saknar i många fall en direkt koppling mellan den 

nordiska elbörsens timvisa spotpris och det pris som de själva betalar. Detta leder 

till en ineffektiv resursallokering och att möjliga fördelar inte nås med dagens 

marknadsdesign. För att de ekonomiska incitamenten ska finnas för kunderna 

krävs att de får möjlighet att anpassa sin elanvändning till de rådande spot‐

priserna. För det krävs timmätning av kundernas förbrukning.  

Nyttan av timmätning är positiv om övergången görs på rätt 
sätt 
Nyttan med timmätning skiljer sig beroende på hur det implementeras. 

Energimarknadsinspektionen har genomfört en kostnads‐ och intäktsanalys av ett 

antal olika sätt att införa timmätning och avräkning för kunder med abonnemang 

om högst 63 ampere. Analysen visar att det är viktigt att en implementering görs 

på rätt sätt. Vilka val som görs för vilka kunder som ska timmätas och vilket 
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avräkningssystem som ska användas kommer att påverka den totala nyttan som 

förändringen ger.  

Energimarknadsinspektionen kan av kostnads‐ och intäktsanalysen konstatera att 

resultatet av ett införande av timvis mätning och avräkning för kunder framförallt 

avgörs av vilka kostnader som det medför. Detta bestäms främst av på vilket sätt 

det implementeras. Energimarknadsinspektionen kan vidare konstatera att det 

avräkningssystem som idag används för timregistrerade kunder med abonnemang 

över 63 ampere inte är anpassat för att implementera i större skala utan betydande 

kostnader.  

För att en implementering av timmätning och avräkning ska bli positivt för 

kunderna och samhället krävs att det görs på ett sätt som minimerar kostnaderna 

samtidigt som de positiva nyttorna maximeras. I tabellen nedan sammanfattas 

nettoresultaten från analysens olika beräkningsalternativ. 

Nettoresultat av kostnads- och intäktsanalysens olika scenarier 

Beräkningsalternativ 

1 

Beräkningsalternativ  

2 

Beräkningsalternativ  

3 

 

  Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Sannolikt 

utfall 

1 541 MSEK  ‐567 MSEK  1 989  MSEK  ‐19 000 MSEK  ‐3 400 MSEK 

Pessimistiskt 

utfall 

‐200 MSEK  ‐2 800 MSEK  ‐500 MSEK  ‐20 000 MSEK  ‐8 400 MSEK 

Positivt utfall  2 700 MSEK  1 500 MSEK  3 900 MSEK  ‐15 000 MSEK  ‐1 500 MSEK 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

Av den genomförda kostnads‐ och intäktsanalysen kan Energimarknadsinspektionen 

konstatera att ett införande för samtliga kunder (beräkningsalternativ 3) inte idag 

skulle innebära en positiv samhällsnytta. Detta beror framförallt på att dagens system 

för timavräkning är alltför kostnadsdrivande men också på att alltför små kunder har 

mycket små möjligheter att genom anpassning av förbrukningen bidra med positiva 

nyttor. 

 

De alternativ som är värda att beakta är ett scenario med ett frivilligt införande av 

timmätning (beräkningsalternativ 1) och scenario med ett lagstadgat införande av 

timmätning för kunder med förbrukning över 8000 kWh per år (beräkningsalter‐

nativ 2). Analysen av dessa visar på likvärdiga samhällsekonomiska resultat. 

Känslighetsanalyserna visar dock att den potentiella nyttan av ett lyckat införande 

är betydligt större i det alternativ som innebär ett lagstadgat införande för samtliga 

kunder med förbrukning över 8000 kWh per år. Energimarknadsinspektionens 

bedömning är också att utvecklingen mot fler timavräknade uttagspunkter 

kommer att ske långsammare om utvecklingen sker helt utifrån ett kunddrivet 

initiativ, vilket också visas av kostnads‐ och intäktsanalysen. 

 

Det ska dock noteras att små förändringar av de parametervärden som använts 

påverkar resultaten i analysen. I det sammanhanget bör det även noteras att 
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Energimarknadsinspektionen inom ramen för uppdraget inte haft möjlighet att 

kvantifiera annat än direkta intäktsposter som normalt är förknippade med ökad 

förbrukningsflexibilitet. Dessa utgörs av stora positiva nyttor i form av t ex 

förbättrad elmarknad och prisbildning samt minskad risk för effektbrist. Genom 

att dessa nyttor ej beaktats i analysen är den totala nyttan väsenligt högre än 

beräknat.  

Timmätning innebär positiv samhällsnytta men mycket talar 
för ett stegvis införande 
Energimarknadsinspektionen konstaterar att det finns skäl som talar för en stegvis 

anpassning till timvis mätning och avräkning av kunder med abonnemang om 

högst 63 ampere. Ett skäl är att den framtida utvecklingen är svår att spå och det 

blir därför svårt att säga när och om det blir aktuellt att samtliga elanvändare blir 

timvis avlästa. Energimarknadsinspektionen bedömer att detta trots allt ligger 

bortom en överskådlig framtid. Det har framförts argument för att avvakta med ett 

införande av timvis mätning och avräkning tills att det blir aktuellt att införa detta 

för samtliga hushållskunder. Energimarknadsinspektionen bedömer dock att det i 

så fall väsenligt skulle försvåra en omställning av energisystemet. Därtill skulle 

den marknadsförbättring som ökad förbrukningsflexibilitet skulle innebära för 

kunderna skjutas på framtiden. 

Energimarknadsinspektionens förslag till åtgärder 
• Energimarknadsinspektionen föreslår att samtliga uttagspunkter med ett 

energiuttag om minst 8000 kWh per år ska få sin elförbrukning registrerad per 

timme.  

 

• Energimarknadsinspektionen föreslår att avgränsningen på 8000 kWh per år, 

görs med utgångspunkt från historisk förbrukning. Detta innebär att en 

uttagspunkt som en gång överstigit ett energiuttag på 8000 kWh per år 

kommer att vara timvis avläst oavsett framtida förändringar i uttagspunktens 

förbrukning. 

 

• Energimarknadsinspektionen föreslår att regeringen ger Swedac i uppdrag att 

se över och ändra föreskrifterna gällande kategori 1 mätare för timdebiterande 

system för att bättre passa timregistrering och timdebitering av elanvändare.  

 

• Energimarknadsinspektionen föreslår att uttagspunkter med säkring om högst 

63 ampere som blir timvis registrerade ska avräknas med ett avräkningssystem 

som ger elanvändarna tillräckliga incitament och möjligheter att reagera på 

prissignalerna från elbörsen Nord Pool. Ett sådant avräkningssystem finns inte 

idag utan behöver utvecklas. En viktig egenskap är att systemet är kostnads‐

effektivt och att elanvändarna därmed inte påförs onödigt höga höjningar av 

nättariffen. Energimarknadsinspektionen föreslår därför att regeringen ger 

Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att utveckla en sådan avräknings‐

metod, att arbetet bör ta utgångspunkt i den avräkningsmetod som i 

föreliggande rapport benämns månadsvis timavräkning, och att arbetet bör 

harmoniseras med utvecklingen av den nordiska slutkundsmarknaden. 
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• Energimarknadsinspektionen föreslår att elnätsföretag ges möjlighet att ansöka 

om ett tidsbegränsat undantag från kraven på timvis registrering och 

avräkning. 

 

• Energimarknadsinspektionen bedömer att marknadens aktörer behöver ges ca 

1,5 år i förberedelsetid för att hantera de nya förutsättningarna. 

Energimarknadsinspektionen kan dock se fördelar med att harmonisera ett 

införande av ny lagstiftning med införandet av en nordisk slutkundmarknad, 

vilken för närvarande förväntas vara implementerad 2015. 
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2 Inledning 
Utvecklingen av den svenska elmarknaden har sedan avregleringen för 15 år varit 

en dynamisk process som påverkats av såväl svenska förhållanden som av den 

europeiska gemenskapens strävan mot gemensamma marknader och regler. Under 

senare år har utvecklingen också varit starkt präglad av en verklighet med globala 

miljö‐ och klimatproblem, något som tagit sig uttryck i såväl EU‐direktiv som i 

utformningen av nya nationella regelverk.1 De klimat‐ och miljöproblem som 

samhället ställs inför påverkar också elmarknaden då denna har bra förutsätt‐

ningar att bidra till att nå de uppsatta målen om minskade utsläpp, ökad andel 

förnybar energi och effektivare energianvändning. För den nordiska elmarknaden 

innebär detta att produktionsstrukturen med delvis fossilbaserad kraftproduktion 

måste ställa om och att marknaden står inför en omvandling mot ett uthålligt 

energisystem med en större andel förnybar kraftproduktion. Även om den svenska 

elproduktionen till allra största del är fossilfri finns det fortfarande inslag av elpro‐

duktion med krafttig miljöpåverkan i Sverige. Förutom att ersätta denna elproduk‐

tion kan ytterligare förnybar kraftproduktion också bidra till grannländernas 

omställning.   

 

En omvandling till ett uthålligt energisystem kräver korrekta styrmedel och att 

regelverket på marknaden bidrar till att fundamentala marknadsmekanismer får 

utrymme att fungera, vilket ligger i linje med svensk energipolitik som bygger på 

att skapa konkurrenskraftiga och väl fungerande energimarknader. 2 

 

Väl fungerande marknader innebär att individer och företag reagerar på pris‐

signaler och att marknaden ger bra styrning för att skapa effektiv användning av 

samhällets resurser. En av de viktigaste marknadsmekanismerna är de signaler 

som förändringar i priset sänder ut till kunderna. På elmarknaden kan en sådan 

prissignal bestå i ett plötsligt höjt elpris till följd av t ex att en bristsituation3 är på 

väg att uppstå. En orsak kan vara extrem kyla vilken höjer efterfrågan på el så att 

dyrare kraftslag med större miljöpåverkan krävs för att jämvikt mellan utbud och 

efterfrågan ska uppnås. Om marknadsmekanismen fungerar och prissignalen når 

elanvändarna kommer de att reagera och förändra sin förbrukning utifrån sin egen 

värdering av produkten. Allt annat lika kommer elanvändarna att minska sin 

förbrukning när priset går upp. 

 

En väsentlig punkt att förbättra i elmarknadens funktion är elanvändarnas svaga 

reaktioner på prissignaler. En ökad förbrukningsflexibilitet skulle innebära: a) 

efterfrågesidan förändrar sin elförbrukning utifrån de egentliga kostnaderna för att 

producera el, b) en starkare efterfrågesida svarar starkare på prissignaler vilket c) 

gör att marknaden som helhet fungerar på ett mer tillfredställande sätt.  

 

En förutsättning för en ökad förbrukningsflexibilitet är således att elanvändarna 

har möjlighet och incitament att reagera på prisförändringar. För att elanvändarna 

ska reagera krävs att de har information om de aktuella elpriserna och att de har 

                                                           
1 Direktiv 2009/28/EG, direktiv 2009/72/EG och propositionerna 2008/09:162 och 163. 
2 Informationsblad om propositionerna 2008/09:162 och 163. 
3 En möjlig bristsituation är effektbrist, något som inträffar om den tillgängliga produktionen inte kan 

producera tillräckligt mycket el för att möta den momentana efterfrågan.  
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incitament att reagera på dem. Nord Pools spotpris sätts idag timvis. Detta innebär 

att för att elanvändarna ska få tillräckliga incitament att reagera på förändringar i 

spotpriset behöver de få sin förbrukning mätt på timbasis. 

 

Att elanvändarnas förbrukning registreras per timme och att de kan debiteras uti‐

från sin timvisa förbrukning är en förutsättning för att elanvändarnas delaktighet 

på marknaden ska öka. Det är dock inte realistiskt att alla elanvändare har möjlig‐

het, eller är intresserade av att reagera på prisförändringar oavsett tidpunkt på 

dygnet och vid alla situationer. För att uppnå en högre förbrukningsflexibilitet 

krävs förenklingar och hjälpmedel som hjälper elanvändaren att reagera. En sådan 

möjlighet är automatisk styrning av apparater och funktioner hos elanvändaren. 

Genom kontrakt mellan elleverantören och elanvändaren kan dessa avtala om hur 

elanvändarens anläggning ska reagera vid olika situationer. Automatisk styrning 

tillsammans med mer engagerade elanvändare ger smarta elanvändare. En fram‐

tida vidareutveckling av en elmarknad med smarta elanvändare innebär att dessa 

interagerar med elleverantör, nätägare och elproducenter för att tillsammans nyttja 

elmarknadens förutsättningar så smart och effektivt som möjligt i en miljö med 

intelligenta elnät4.     

 

Givet en framtida utveckling mot en interagerande elmarknad med intelligenta 

elnät och smarta elanvändare är det centralt att redan idag lägga grunden för att en 

sådan marknad ska kunna realiseras. En viktig pusselbit i det sammanhanget är 

noggrannare mätning av elanvändarnas förbrukning. Mätning och avräkning av 

elanvändares förbrukning är en del av elmarknadens infrastruktur och som disku‐

teras ovan är timvis registrering av elförbrukningen en förutsättning för ökad för‐

brukningsflexibilitet. Detta genom att elanvändaren får ökade incitament att 

reagera på de timvisa priser som etableras på Nord Pool.5 

  

I rapporten ʺElkunden som marknadsaktörʺ från 2008 konstaterade 

Energimarknadsinspektionen att de investeringar som nätbolagen genomfört för 

att uppfylla lagkraven för månadsvis avläsning av elanvändare med säkring om 

högst 63 ampere (gällande från 1 juli 2009) inneburit att många nätägare installerat 

mer avancerad mätutrustning än vad som behövs för att uppfylla lagkraven. Dvs, 

den installerade tekniken har i många fall sprungit förbi lagkraven. Nya studier 

bekräftar också att över 90 procent av de installerade elmätarna klarar att registrera 

elanvändares elförbrukning per timme.6  

 

Men även om mätarna klarar timvis registrering av elförbrukningen så har det 

visat sig att inte lika många av mätsystemen är anpassade för timregistrering och 

timavräkning så som det görs idag. För att klara detta krävs ytterligare investe‐

ringar av nätägarna.7  

 

För att nå de politiska klimat‐ och miljömålen är det viktigt att en omställning mot 

ett uthålligt energisystem görs så snart som möjligt. I detta ligger även frågan om 

att öka elanvändarnas flexibilitet och då också frågan om timvis registrering och 

                                                           
4 För en utförlig diskussion kring intelligenta elnät och vad det innebär för elmarknaden se 

Energimarknadsinspektionen (2010). 
5 Energimarknadsinspektionen (2008a). 
6 Bilaga 2. 
7 Ibid. 
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avräkning av elanvändare med en säkring om högst 63 ampere. Av denna anled‐

ning är det av intresse att belysa om redan installerad teknik för timvis mätning 

med sunda kompletterande investeringar skulle kunna användas på ett samhälls‐

ekonomiskt fördelaktigt sätt.   

2.1 Uppdraget 
I Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 ingick följande uppdrag 

från regeringen: 

 

”Energimarknadsinspektionen ska utifrån slutsatserna i den till regeringen redo‐

visade rapporten ”Elkunden som marknadsaktör ‐ åtgärder för ökad förbruknings‐

flexibilitet” analysera vilka ekonomiska och legala konsekvenser en övergång till 

timmätning skulle innebära för elanvändare med ett säkringsabonnemang om 

högst 63 ampere, som idag mäts månadsvis. I uppdraget ingår även att utreda om 

det ska vara möjligt för elnätsföretag att hantera samtliga sina kunder i schablon‐

avräkningen enligt nuvarande regelverk. Vid behov ska förslag till författnings‐

ändringar lämnas och till författningsförslagen ska en konsekvensutredning 

bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 

senast den 1 oktober 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan 

företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen 

rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits. 

2.2 Utgångspunkter och avgränsning för uppdraget 
Energimarknadsinspektionens grundläggande utgångspunkt för utredningen är 

att en mer aktiv efterfrågesida på elmarknaden är önskvärd för att ytterligare 

förbättra elmarknaden. Vidare är det Energimarknadsinspektionens utgångspunkt 

att ett krav på noggrannare mätning än dagens månadsvisa mätning och rapporte‐

ring kommer att krävas i framtiden både utifrån kommande EU‐regelverk och för 

att möjliggöra en övergång till morgondagens elmarknad med bl a intelligenta 

elnät. Mer specifikt är det Energimarknadsinspektionens inriktning att utgå från 

följande förhållanden i analysen: 

 

 att använda befintlig infrastruktur och teknik så långt det är möjligt, 

 att söka minimera de eventuella kostnader som kan uppstå till följd av en 

förändring och samtidigt söka maximera de nyttor som uppkommer, 

 att så långt som möjligt utforma eventuella förslag utifrån rådande 

ramverk och rutiner på elmarknaden, 

 att införa förändringar på ett praktiskt och successivt sätt i förhållande till 

övriga pågående förändringar på elmarknaden. 

I uppdragstexten står också [...] ingår även att utreda om det ska vara möjligt för 

elnätsföretag att hantera samtliga sina kunder i schablonavräkningen enligt nuvarande 

regelverk. Tolkningen av detta är att utredningen ska analysera vilken avräknings‐

modell som är mest fördelaktig för elanvändare med säkring om högst 63 ampere.  

 

Energimarknadsinspektionen har valt att avgränsa sig till att inte behandla frågan 

om eventuella förslag till förändrade elmarknadsmodeller. Utredningen kommer 
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att i huvudsak att avgränsas till att analysera förutsättningar för elanvändare med 

abonnemang om högst 63 ampere i Sverige. 

  

2.3 Projektets organisation 
Projektledare har varit Jens Lundgren. Utöver detta har Jerker Sidén, Marie 

Pålsson, Sigrid Granström och Henrik Gåverud deltagit i arbetet.  

 

Som en del i en löpande dialog med relevanta aktörer har en referensgrupp följt 

arbetet och getts möjligheter att lämna synpunkter såväl avseende projektets 

metod och upplägg som vad avser analys, slutsatser och förslag. I projektet har 

även ingått konsultarbeten, där Sweco varit upphandlad konsult. För kvalitets‐

säkring av kostnads och intäktsanalysen har Tommy Lundgren, docent i national‐

ekonomi och verksam vid CERE8, anlitats. 

 

Referensgruppen har haft följande sammansättning:  

 

 Energimyndigheten 

 Konkurrensverket 

 Svenska Kraftnät 

 SWEDAC 

 Konsumenternas Elrådgivningsbyrå 

 Fastighetsägarna Stockholm 

 Oberoende elhandlare  

 Svensk Energi  

 Bixia 

 DinEl AB 

 E.ON Försäljning Sverige AB 

 EMIX 

 Fortum Markets AB 

 Mälarenergi Elnät AB 

 Vattenfall Distribution Nordic 

 Ystad Energi AB  

2.4 Begrepp och definitioner 
För att förtydliga vad som menas med olika begrepp definieras här ett antal ord 

och begrepp som används i rapporten och som kan tänkas betyda olika saker för 

olika individer.  Definitionerna är i huvudsak hämtade från ellagen (1997:857) samt 

från STEMFS 2007:5. 

 

 Andelstal: Den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje 

elleverantör, elproducent och balansansvarig. 

o Preliminära: Prognos över en elleverantörs elleverans för 

kommande månad 

o Slutliga: Andelstal som fastställs efter att samtliga 

schablonavräknade uttagspunkter har blivit insamlade.  

                                                           
8 Centre for Environmental and Resource Economics. 
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 Avräkning: Bestämning och fördelning av levererade kvantiteter samt 

prissättning av en levererad vara mellan olika aktörer 

 Balansansvarig: Den som i avtal med den systemansvariga myndigheten 

har åtagit sig att det nationella elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i 

en uttagspunkt. 

 Balansavräkning: Bestämning och fördelning av skillnaden mellan 

inköpt/producerad och såld/levererad elenergi, s.k. balanskraft, samt 

ekonomisk reglering av denna energi. För balansansvariga utförs denna 

avräkning av den systemansvariga myndigheten. 

 Elkraftssystem: Samlingsord för delsystemen elproduktion, transmissions‐

system, regionnät och distributionssystem. 

 Elmarknad: Med elmarknad avses den marknad som byggs upp av affärs‐

relationerna mellan de aktörer som är inblandade i produktion, leverans 

och konsumtion av elektricitet 

 EDIEL: En standard för elektroniskt informationsutbyte inom elbranschen. 

 Energiupplösning‐ mätvärden: Den minsta energikvantitet som nätkon‐

cessionshavaren samlar in från en mätare. 

 Förbrukningsprofil: Den totala mängd el som registreras per timme i 

schablonberäkningsområdet med avdrag för sådan förbrukning och 

produktion som avräknas efter timregistrerande 

 Mätarställning: En elmätares register över ackumulerat uppmätt 

energiflöde. 

 Mätsystem: Samtliga ingående komponenter för mätning av primärstorhet 

och till registrering av mätvärden för överförd el i en mätpunkt 

 Mätvärde: En elmätares mätarställning eller registrerade energiflöde per 

tidsperiod 

 Mätvärdesinsamling: Process varvid mätvärden i ett mätsystem avläses 

eller inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av nätkoncessionshavaren i 

enlighet med krav i STEMFS2007:5. 

 Mätvärdesregistrering: Registrering av ett mätvärde med angivande av 

tidpunkten för registrering. 

 Rapporteringsfrekvens ‐ mätvärden: Rapportering av mätvärden med 

samma tidsperiod mellan rapporteringspunkterna. 

 Samlat timmätvärde: Timmätvärden som summeras per timme för ett helt 

dygn. 

 Schablonavräkning: Avräkning av elleveranser mellan olika elleverantörer 

och balansansvariga för el som levereras till uttagspunkter som inte 

timavräknas. Schablonavräkning för leveranser till schablonavräknade 

uttagspunkter sker: 
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o preliminärt i balansavräkningen med hjälp av preliminära 

andelstal och förbrukningsprofil samt 

o slutlig avräkning med hjälp av slutliga andelstal 

 Timavräkning: Avräkning av elleveranser mellan olika elleverantörer och 

balansansvariga för el som mäts i timavräknade mätpunkter. Avräkningen 

sker per timme i nätavräkningsområdet. 

 Timdebitering: Elleverantören debiterar elanvändaren efter dennes 

uppmätta elförbrukning, timme för timme. 

 Timvis mätning: Mätvärdesregistrering där registrering av mätvärdet görs 

varje hel timme, hämtas hem av elnätsföretaget och också görs tillgängligt 

av elnätsföretaget för berörda aktörer. 
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3 Förutsättningar för mätning 
och rapportering på dagens 
elmarknad 

Detta kapitel behandlar utformningen av dagens elmarknad och dess aktörer. Här 

beskrivs även det formella regelverk för mätning och avräkning av elanvändare. 

Avslutningsvis diskuteras det gällande teknikläget och dagens villkor för möjlig‐

het till timregistrering och insamling av mätvärden. Det är dessa infrastrukturella 

förutsättningar som tillsammans med det formella regelverket som i huvudsak 

påverkar möjligheter för timregistrering och incitament till förbrukningsflexibilitet 

hos elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere.  

3.1 Elmarknaden i stora drag 
Större delen av den nordiska handeln med el mellan elproducent och elleverantör 

sker via Nord Pool, vilket är en börs för elhandel i likhet med råvarubörser. Så gott 

som all elproduktion i Sverige går numera via Nord Pool Spot, vilket är en fysisk 

spotmarknad för handel med el på timbasis. Varje förmiddag skickar aktörerna in 

sina bud till spotmarknaden om att köpa eller sälja en viss mängd el för varje 

timme nästkommande dygn. Klockan 13 avgörs kraftutbytena och elpriserna sätts. 

Även handel genom s.k. bilaterala kontrakt förekommer. Med bilaterala kontrakt 

avses handel där avtal tecknats direkt mellan två parter utan elbörsen som mellan‐

hand. Nord Pools spotpris fungerar dock som referenspris även för de bilaterala 

avtalen.  

 

Vid händelse av t.ex. nya temperaturprognoser, ändrade driftssituationer vid 

produktionsanläggningar eller ett spotpris annat än förväntat kan en aktör vilja 

förändra sitt köp eller försäljning av el efter att spotmarknaden stängt. Detta sker 

antingen via bilaterala avtal eller via Elbas som är en intra‐day marknad. Elbas 

avser handeln med timkontrakt från att spotmarknaden stängts till en timme innan 

den aktuella driftstimmen.  

 

När mindre än en timme återstår innan den aktuella driftstimmen och Elbas‐

marknaden inte längre är aktuell träder reglerkraftsmarknaden in. Denna marknad 

är en kortsiktig justermarknad för att balansansvarig systemoperatör ska kunna 

korrigera obalanser vid ingången driftstimme.  

 

Elanvändaren köper sin el av elleverantören, vilken sedan 1996 agerar på en 

avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Detta innebär att elanvändaren har 

möjlighet att själv välja elleverantör. I och med bilaterala kontrakt mellan elan‐

vändare och elleverantör har elanvändaren möjligheten att som kund på en öppen 

marknad påverka priset för sin elleverans. Spotpriset, det pris till vilket elleveran‐

tören köper elen av producenten, kan dock inte direkt påverkas av elanvändaren 

utan är en uppgörelse mellan samtliga elproducenter och elleverantörer.    

 

Elnätet i Sverige är ett naturligt monopol. Elnätet ägs av olika elnätsföretag där alla 

har ensamrätt på eldistributionen inom sitt avgränsade geografiska område eller, 
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för högre spänningsnivåer, för en specifik ledning. Elnätsägaren sätter själv 

elnätstarifferna inom sitt område. Det åligger Energimarknadsinspektionen att 

övervaka så att nättarifferna inte är oskäliga. 

3.2 Aktörerna; Elproducent, nätägare, elanvändare, 
elleverantör, balansansvarig och Svenska Kraftnät 

3.2.1 Elproducenten 
Elproducenten är en anläggningsinnehavare som säljer sin producerade elenergi 

till elleverantören, vilket i allmänhet sker via Nord Pool Spot. Nätägare har skyl‐

dighet att mäta värden för produktion som matas in på koncessionspliktigt elnät. 

All inmatning av el från en produktionsanläggning till koncessionsledning ska 

vara timmätt. Dessa mätvärden ligger till grund för elproducentens avräkning och 

fakturering till elleverantör med vilken producenten har handelsavtal.  

3.2.2 Nätägare 
Nätägaren har tillstånd, en nätkoncession, att bygga och använda starkströmsnät. 

Nätkoncessionsinnehavaren bedriver nätverksamhet och har skyldighet att över‐

föra el.  Nätägaren får dock inte enligt ellagen bedriva produktion av eller handel 

med elenergi. Nätägaren är ålagd att utföra beräkningar och mätningar av över‐

förd el samt att till elanvändare, balansansvarig och till Svenska Kraftnät (SvK) 

rapportera resultaten av dessa beräkningar och mätningar. De beräkningar och 

mätningar som nätägaren gör utgör grunden för all fysik elhandel och det är 

således av vikt att dessa håller god kvalitet. Nätägaren har avtal med Svenska 

Kraftnät som bland annat reglerar rapportering av mätvärden för balansavräkning.  

3.2.3 Elanvändare 
Elanvändaren kan vara både privat konsument och näringsidkare. Elanvändaren 

har avtal med både elleverantör och nätägare om energiuttag i en uttagspunkt.  

Olika avtals‐ och kontraktsformer diskuteras i avsnitt 3.3.  

3.2.4 Elhandelsföretag 
Ett elhandelsföretag är ett företag som handlar med el. Företaget kan ha olika 

roller, man kan vara balansansvarig, elleverantör och trader. Begreppet elleveran‐

tör används för företagets roll då det säljer el till en elanvändare och har leverans‐

kontrakt med denne.9 Elleverantören säljer el till elanvändare i konkurrens med 

andra elleverantörer. Prissättning sker i avtal mellan elleverantör och elanvändare. 

3.2.5 Balansansvarig 
För att uppfylla den lagstadgade skyldigheten att leverera så mycket el som för‐

brukas av en elanvändare måste elleverantören ha någon som åtar sig balansan‐

svaret för elleveransen. Elleverantören kan antingen själv åta sig ansvaret och sluta 

avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät eller anlita ett företag som innehar ett 

sådant avtal. Den som har balansansvaret har ett ekonomiskt ansvar för att det för 

varje timme finns tillgång till lika mycket el som förbrukas i en uttagspunkt, d.v.s. 

balansera in‐ och utmatning. Detta kontrolleras i den balansavräkning (se avsnitt 

3.4) som Svenska Kraftnät gör för alla balansansvariga i landet. Avvikelser i 

                                                           
9 Elmarknadshandboken 

16 



balansen regleras ekonomiskt i efterhand mellan Svenska Kraftnät och de balans‐

ansvariga. I balansansvarsavtalet regleras bl.a. de ekonomiska villkoren men också 

krav på informationsutbytet mellan Svenska Kraftnät och den balansansvarige.  

3.2.6 Svenska Kraftnät 
Svenska Kraftnät har systemansvar för landets elförsörjning så att elsystemet är i 

balans utifrån tillgängliga produktionsreserver. Svenska Kraftnät har det fysiska 

ansvaret att balansera in‐ och utmatning på nätet. Om obalans uppstår och för‐

brukning inte överrensstämmer med planerad produktion kompenseras detta av 

Svenska Kraftnät genom inköp eller försäljning av energi. Detta regleras sedan 

ekonomisk med balansansvarigt företag i aktuellt nätverksområde. Svenska 

Kraftnät ansvarar även för driftsäkerheten på stamnätet med utlandsförbindelser. 

Förutom att förvalta och driva stamnätet har Svenska Kraftnät även uppgiften att 

främja fri konkurrens på elmarknaden, vilket innebär att se till att alla nät, även 

regionala och lokala, är fria att utnyttjas av alla befintliga elleverantörer.    

3.3 Kontrakt och avtal  
Elanvändaren sluter två typer av avtal; elnätsabonnemang och elhandelsavtal. 

Elnätsabonnemanget avser avtal för att bli ansluten till elnätet. Elanvändaren kan 

inte välja elnät utan är knuten till det geografiska monopol som råder. Elanvända‐

ren har dock själv möjlighet att välja elleverantör samt typ av avtal med denne.  

 

Om elanvändaren inte gör något aktivt val av elleverantör blir denne hänvisad till 

den elleverantör med vilken nätägaren samarbetar. Elanvändaren blir då debiterad 

ett tillsvidarepris, vilket i allmänhet är högre än om elanvändaren gör ett aktivt val. 

Om elanvändaren gör ett aktivt val kan denne välja mellan bundet eller rörligt 

pris.  

 

Bundet pris innebär att elanvändare och elleverantör kontrakterar om ett fast elpris 

under en viss period, vanligen ett, två eller tre år. Vissa elleverantörer har fastpris‐

avtal på upp till fem år. Även tre‐ och sexmånadersavtal förekommer.  

 

Avtal med rörligt elpris innebär att det pris elanvändaren betalar är knutet till 

prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Priset elanvändaren betalar är ett 

månatligt genomsnitt av Nord Pools spotpris, statliga pålagor som moms och 

elcertifikatsavgift samt påslag från elleverantören. 

 

I Figur 1 nedan visas fördelningen mellan olika kontraktsformer och hur elanvän‐

darnas val har sett ut mellan år 2005 – 2010. Det kan noteras att kontrakt med 

tillsvidarepris har minskat medan antalet elanvändare som valt rörligt pris har 

ökat.  

17 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 jan 2005 1 nov 2005 1 sep 2006 1juli 2007 1 maj 2008 1 mars 2009 1 jan 2010

P
ro

c
en

t

Tillsvidarepris Rörligt pris Avtal med avtalslängdpå 1 år Avtal med avtalslängd på 2 år Avtal med avtalslängd på 3 år Övriga avtalsformer1
 

Figur 1: Fördelning av avtal på olika kontrakt 

Källa:SCB 

3.4 Mätning och rapportering  
Mätning och mätvärdesrapportering är två av grundstenarna för att elmarknaden 

ska fungera. Det är nätägaren (nätkoncessionsinnehavaren) som äger mätutrust‐

ningen och som har ansvaret för dess noggrannhet, drift och underhåll. Det är 

också nätägaren som enligt ellagen ansvarar för insamling och rapportering av 

mätvärden. Kvalitetssäkrade mätvärden är viktigt för att elhandel, planering av 

den nationella elbalansen och slutligen för att fakturering av elanvändarna ska 

kunna ske på ett affärsmässigt sätt. Nätverksamheten regleras i ellagen (1997:857) 

medan rapporteringen regleras i mätförordningen10 och mätföreskrifterna11.   

 

Det finns olika sätt att samla in mätvärden beroende på hur uttagspunkten ser ut. 

Insamlingen kan ske som timserier, mätarställning eller periodisering på annat 

sätt. Oavsett insamlingsmetod kan mätningen sägas ha två funktioner på elmark‐

naden.  

 

1. Mätvärden av god kvalitet som hanteras inom de förutbestämda tids‐

ramarna är en förutsättning för att elhandlare och nätägare ska kunna 

fakturera sina kunder. 

2. Mätvärden används för avräkning för balansansvaret. Svenska Kraftnät 

och balansansvariga företag behöver korrekta mätvärden för att avräkning 

för kostnad avseende balansansvar i det svenska elsystemet kan göras. 

                                                           
10 Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 
11 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av 

överförd el (STEMFS 2007:5). 
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Nätägaren har skyldighet att se till att mätvärden skickas till berörda aktörer enligt 

förutbestämda rutiner.12 Rapporter av enskilda mätvärden ska ske med den upp‐

lösning som de registrerats med i mätpunkten (STEMFS 2007:5 6 kap. 1§). Flödet 

av mätvärden kan schematiskt beskrivas som i Figur 2 nedan.  

 

Figur 2 Flödet av mätvärden 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

Förutom det spatiala flödet av mätvärden beskrivet i Figur 2 finns även en tempo‐

ral dimension för mätvärdeshanteringen. Hur denna tidsdimension ter sig beror på 

om uttagspunkten är timavräknad eller schablonavräknad och beskrivs utförligare 

i kommande avsnitt. 

3.4.1 Skyldigheter att mäta och rapportera överförd el 
Nätägarens skyldigheter att mäta elanvändarnas förbrukning regleras i ellagen. I 

3 kap 10 § ellagen beskrivs att alla elanvändares elförbrukning ska mätas eller 

beräknas. I mätförordningen utvecklas kraven ytterligare och i mätföreskrifterna 

preciseras kraven på hur mätning, beräkning och avräkning ska genomföras. 

Kraven skiljer mellan elanvändare om högst 63 ampere och elanvändare över 63 

ampere. 

 

I ellagen står att läsa att innehavaren av en nätkoncession är skyldig att utför 

mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden. Nätägaren har 

även rapportplikt på de uppmätta värdena. Elanvändning för elanvändare med ett 

abonnemang om högst 63 ampere ska innan mätperiodens start först preliminärt 

beräknas, varefter slutlig mätning av mängden överförd el och dess fördelning 

över tid rapporteras i en slutlig schablonberäkning.  

 

Om en elanvändare begär att dennes elförbrukning ska mätas på annat sätt än 

föreskrivet debiterar nätkoncessionsinnehavaren merkostnad för mätning och 

rapportering av mätvärden. Om den begärda mätningen innebär en merkostnad i 

fråga om annan mätutrustning och installation av denna debiteras elanvändaren.   

   

                                                           
12 Berörda aktörer är enligt ellagen den systemansvariga myndigheten Svenska Kraftnät, det 

balansansvariga företaget, elleverantören och elanvändaren.   

Uttags‐    

punkt 
Balansansvarigt 

företag 

 

Nät‐

ägare 

 

 
Svenska 

Kraftnät Uttags‐    

punkt 

Elleverantör
Uttags‐   

punkt 
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En otvetydig tolkning av 3 kap ellagen innebär att en elanvändare med säkrings‐

abonnemang om högst 63 ampere måste hanteras som en schablonavräknad kund 

även om mätutrustningen klarar timvis mätning så länge som elanvändaren själv 

inte har begärt timvis mätning. Om timvis mätning begärs måste nätägaren debi‐

tera den enskilda elanvändaren för merkostnaden avseende mätning och rapporte‐

ring samt installation av ny mätare om så är nödvändigt. Dessa kostnader får 

således inte belasta kundkollektivet. Dagens lagstiftning lämnar inget utrymme för 

nätföretagen att själva besluta om huruvida elanvändare om högst 63 ampere ska 

timmätas eller inte. Nätföretagen kan således inte styra en utveckling mot timvis 

mätning genom att låta kundkollektivet bära merkostnader för detta.  

3.4.2 Mätning och rapportering av mätvärden hos elanvändare med 
abonnemang om högst 63 ampere 

Elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere är schablonavräknade, under 

förutsättning att inget annat begärts. Avläsning av mätarställning för schablonav‐

räknade kunder ska enligt mätföreskrifterna göras den första dagen varje månad 

kl. 00.00. I en schablonavräknad uttagspunkt ska nätkoncessionshavaren därutöver 

registrera mätvärden då en elleverans påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt 

än vid månadsskiftet. Nätägaren rapporterar mätarställningarna per uttagspunkt 

till elleverantör senast den femte vardagen efter leveransmånaden. Nätägaren är 

även skyldig att rapportera mätvärden avseende förbrukad energimängd under 

aktuell period till elanvändaren. Denna information ska vara elanvändaren 

tillhanda senast vid debitering.  

 

Även per nätavräkningsområde rapporterar nätägaren aggregerat värde senast 

den femte vardagen efter leveransmånaden. Då sker rapportering till elleverantör 

uppdelat per balansansvarig, till balansansvarig avseende aggregerat timvärde 

samt till Svenska Kraftnät avseende summan av balansansvariges totala balansan‐

svar.  

 

Som konstaterats i avsnittet ovan kan elanvändare med ett abonnemang om högst 

63 ampere välja att timmätas istället för schablonberäknas. För en sådan uttags‐

punkt kan nätägaren välja om avräkningen ska ske som timavräkning eller 

schablonavräkning. Med valet följer också kraven på rapportering. 

3.4.3 Mätning och rapportering av mätvärden hos elanvändare med 
abonnemang över 63 ampere 

Enligt föreskrifterna ska nätkoncessionshavaren för kunder med ett abonnemang 

över 63 ampere registrera timförbrukning för varje timme och dagligen utföra 

mätvärdesinsamling snarast efter mätdygnets slut. Rapportering av de mätvärden 

som ingår i en timavräkning görs med de 24 timförbrukningarna som registrerades 

och samlades in för mätdygnet.  

 

Rapporteringskraven skiljer sig mellan rapportering av enskilda mätvärden och 

aggregerade mätvärden. För aggregerade mätvärden finns också rapporterings‐

krav på preliminära och slutliga mätvärdesrapporter.  

 

Vad gäller samlade timmätvärden ska nätägaren rapportera preliminära timmät‐

värden för ett nätavräkningsområde fördelat på förbrukningstyp senast kl. 10.00 

dagen efter mätdygnet till balansansvarig per elleverantör och till Svenska Kraftnät 
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avseende summan av balansansvariges totala balansansvar. För att uppfylla 

mätföreskrifternas krav på rapportering tillåts nätägarna att estimera saknade 

timmätvärden.  

 

När nätägaren slutrapporterar timmätvärdena ska de vara korrigerade och ha 

status ”Prima”. Samlade slutliga mätvärden för uttagspunkter inom ett nätav‐

räkningsområde, uppdelade per förbrukningstyp, rapporteras inom fem vardagar 

efter mätdygnet till elleverantören uppdelat per balansansvarig, till balansansvarig 

avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör och för det totala balansansvaret 

där den balansansvarige har balansansvar samt till Svenska Kraftnät avseende 

summan av balansansvariges totala balansansvar. 

 

Rapportering av slutliga enskilda mätvärden för en uttagspunkt ska enligt mätför‐

ordningen vara elleverantören till handa senast det femte dygnet efter mätdygnet. 

Elanvändaren ska ges tillgång till dessa mätvärden senast vid fakturering. Om 

elanvändaren vill ha rapportering via EDIEL ska mätvärden rapporteras inom fem 

vardagar efter mätdygnet. 

3.5 Avräkning 
Avräkning innebär på elmarknaden att stämma av uttagspunkternas energiför‐

brukning och utifrån detta beräkna kostnader vilka sedan faktureras på uttags‐

punkten. Avräkning av elanvändare med ett abonnemang om högst 63 ampere 

baseras på mätvärden på månadsbasis medan avräkning av elanvändare med ett 

abonnemang över 63 ampere baseras på timmätt energiförbrukning. Såväl nät‐

ägaren som elleverantören, balansansvarigt företag och även Svenska Kraftnät 

avräknar och fakturerar. Dock går respektive faktura till olika mottagare. 

Nätägaren och elleverantören fakturerar i huvudsak en uttagspunkt medan 

balansansvarig fakturerar elleverantörer. Svenska Kraftnät fakturerar de balans‐

ansvariga företagen genom balansavräkningssystemet. Detta åskådliggörs i Figur 3 

nedan.  

 

 
      Nätägare 

 

Figur 3: Fakturans väg vid avräkning 

Källa: Energimarknadsinspektionen 
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3.5.1 Förbrukningsprofilen 
Förbrukningsprofilen tas fram av nätägaren för varje nätavräkningsområde och 

innehåller den förbrukning som schablonavräknas och inte rapporteras per timme 

till balansavräkningen hos Svenska Kraftnät. Förbrukningsprofilen ska även 

innehålla förbrukning som är nätförluster. Varje balansansvarig och elleverantör 

som schablonavräknas i avräkningsområdet har en andel i förbrukningsprofilen. 

Det är nätägarens uppgift att räkna ut denna andel och informera balansansvarig, 

elleverantör samt Svenska Kraftnät om andelstalen.  

3.5.2 Balansavräkning 
Balansavräkning är det verktyg som Svenska Kraftnät använder för att fördela 

kostnader för reglering och obalanser mellan de balansansvariga företagen på 

elmarknaden. Balansavräkningen är styrd av 8 kap ellagen. Övergripande 

systemansvar och balansansvar m.m.  

3.5.3 Schablonavräkning av kunder om högst 63 ampere 
Den övre gränsen för schablonavräkning är satt vid ett säkringsabonnemang om 

högst 63 ampere. Förbrukningen i uttagspunkter under eller lika med 63 ampere 

(där elanvändaren inte väljer att timavräknas i enlighet med 3 kap 10 § ellagen) 

kommer innan mätperioden att preliminärt avräknas mot elleverantörer och 

balansansvariga efter en schablon. Slutavräkning sker efter avslutad mätperiod. 

Slutavräkning ska utföras senast den sista dagen i den 2:a månaden efter 

leveransmånaden. Under tiden delas den beräknade förbrukningen upp på de 

olika elleverantörerna och de balansansvariga i andelar av förbrukningsprofilen. 

Varje balansansvarig och elleverantör har alltså en andel av 

schablonförbrukningen.  

 

Andelstal är en balansansvarigs eller elleverantörs andel per månad av den 

schablonavräknade elleveransen i ett schablonavräknat nätavräkningsområde. 

Schablonavräkning utgår ifrån mätvärden på månadsbasis (månadsenergier) för 

varje anläggning i ett nätområde. 

 

Det finns preliminära andelstal som beräknas före leveransmånaden och är en 

prognostiserad andel av förbrukningen. Dessa ska rapporteras senast den 24:e i 

månaden före leveransstart. De preliminära andelstalen för leveransmånaden 

baseras på: i) De elleverantörsrelationer som gäller den aktuella leveransmånaden 

och ii) Föregående års månadsenergier per anläggning. 

 

De preliminära andelstalen summeras dessutom till ett totalt preliminärt andelstal 

vilket rapporteras till balansansvariga och elleverantörer för att dessa ska kunna 

räkna ut sin andel av förbrukningsprofilen. 

 

De slutliga andelstalen beräknas genom att summera uppmätt förbrukning efter att 

alla uttagspunkter blivit avlästa. Rapporteringen av de slutliga andelstalen ska ske 

senast den sista dagen i den andra månaden efter leveransmånaden. De slutliga 

andelstalen för leveransmånaden baseras på: i) De elleverantörsrelationer som 

gäller den aktuella leveransmånaden och ii) Uppmätt förbrukning för den aktuella 

leveransmånaden per anläggning. 
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Både preliminära och slutliga andelstal ska rapporteras i kWh till balansansvariga, 

elleverantörer och Svenska Kraftnät. 

3.5.4 Schablonavräkningen görs i två steg 
Det är nätägaren som är ansvarig för att ta fram och skicka mätvärden, något som 

vanligen görs i två steg. I det första steget avräknas de balansansvarigas prelimi‐

nära schablonleveranser och detta görs i Svenska Kraftnäts balansavräkning. Till 

grund för avräkningen ligger förbrukningsprofilen som innehåller ospecificerade 

uppgifter om all förbrukning som ska schablonavräknas. Nätägaren räknar ut den 

andel i kWh av förbrukningsprofilen som tillfaller respektive elleverantör och 

balansansvarig och rapporterar det till elleverantören och den balansansvarige. Till 

Svenska Kraftnät sänds endast uppgift om de balansansvarigas andel i varje 

nätavräkningsområde. Balansansvariga preliminäravräknar de elleverantörer de 

har tagit balansansvar för. 

  

Det andra steget, den så kallade slutavräkningen, görs sista dagen i den 2:a 

månaden efter leveransmånaden. Underlaget för slutavräkningen är de uppmätta 

mätvärdena på alla schablonavräknade anläggningar i nätavräkningsområdet. 

Svenska Kraftnät slutavräknar de balansansvariga och fakturerar dem den 3:e 

månaden efter leveransmånaden. De balansansvariga slutavräknar i sin tur de 

elleverantörer de har tagit balansansvar för.  

 

Skillnaden mellan preliminär och slutgiltig schablonleverans brukar benämnas 

kvarkraft. Balansansvarig beräknar elleverantörens kvarkraft medan Svenska 

Kraftnät beräknar den balansansvariges kvarkraft. 

3.5.5 Timavräkning 
Timavräkning sker i allmänhet hos elkunder med ett abonnemang över 63 ampere. 

Nätägaren ansvarar för att insamlade mätvärden håller efterfrågas kvaliteten – 

mängden uppmätt och utmatad energi ska motsvara den uppmätta mängden 

inmatad energi. Även nätförluster, dvs. differensen mellan intagen och uttagen 

energi, beräknas. Nätberäkningen i ett timmätt nät håller generellt högre 

upplösning än schablonavräknade nät i och med det korta tidsperspektivet på 

mätvärdena. När mätvärden och nätförluster är sammanställda slutför nätägaren 

avräkningen för respektive nätkund och fakturerar elanvändaren. Nätägaren 

rapporterar även mätvärdena till elleverantören som i sin tur kontrollerar att 

inköpt energi överensstämmer med såld energi genom en kontrollavräkning.  

 

Balansansvarig rimlighetskontrollerar mätvärdena i likhet med elleverantören. 

Därefter gör denne två typer av avräkningar: i) kontrollavräkning för inköpt och 

såld energi för varje nätavräkningsområde för att korrekt kunna debitera elleve‐

rantören. Den balansansvarige gör även kontroller av producerad energi för att 

säkerställa att denne blir rätt fakturerad av producenter som levererar energi till 

den balansansvarige, ii) egen balansavräkning för att kontrollera att Svenska 

Kraftnät utfört en sådan av fullgod kvalitet. När Svenska Kraftnäts avräknings‐

resultat accepterats gör den balansansvarige en slutlig kostnadsberäkning och 

fakturerar elleverantören.  
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3.6 Infrastrukturen på dagens elmarknad 
Energimarknadsinspektionen har tillsammans med konsultbolaget Sweco genom‐

fört en enkätundersökning för att undersöka vilken mätutrustning och vilka 

kringsystem som finns installerade runt om i Sverige och vilka tekniska möjlig‐

heter för timregistrering och debitering som dessa mätsystem besitter. Under‐

sökningen omfattade samtliga lokalnätsbolag13 och de svar som inkommit 

omfattar cirka 95 procent av uttagspunkter med ett abonnemang om högst 63 

ampere.14 En sammanfattning av de viktigaste resultaten från studien görs i detta 

avsnitt. En fullständig sammanställning av enkätundersökningen finns att läsa i 

bilaga 2. 

 

En övergripande bild av hur mätning, insamling och bearbetning av mätvärden 

görs visas i Figur 4. Systembilden visar, på en övergripande nivå, hela system‐

kedjan i vilken information från mätaren registreras, kommuniceras, samlas in och 

behandlas för olika ändamål i överliggande centrala system. Information från 

mätarna kan, förutom hantering av mätarregister, även vara annan kvalitets‐

relaterad information som kvalitet på spänning och distribution samt information 

om avbrott som av olika orsaker förekommer i elnätet. 

 

Figur 4: Övergripande systembild.  

Källa: Sweco 

Mätning och insamling kan delas upp i fyra olika delar: mätare, koncentrator, 

centralt insamlingssystem och datalager. Varje enskild del kan, beroende på 

installation och konfiguration, vara en begränsande faktor för hur mätvärdes‐

insamling och bearbetning kan bedrivas. I den enkätundersökning som genomförts 

konstateras att en stor majoritet (minst 91 procent) av installerade elmätare i 

Sverige har möjlighet eller kan konfigureras för att registrera timvis elförbrukning, 

begränsningar kommer snarare i de senare skedena av systemen.  

                                                           
13 Vid tidpunkt för utskick av enkäten fanns 169 nätbolag registrerade hos 

Energimarknadsinspektionen. 
14 Svar erhölls för 5 030 000 av cirka 5 300 000 uttagspunkter. 
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I dagsläget, med befintliga system, finns kapacitet att hantera timmätvärden för 29 

procent av uttagspunkter om högst 63 ampere i Sverige.15  För övriga 71 procent 

behövs någon form av åtgärd för att kunna hantera en eventuell övergång till 

timvis registrering och debitering. Figur 5 nedan visar hur stor andel av uttags‐

punkterna som klarar timvärden för respektive del av det totala 

insamlingssystemet. 
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Figur 5: Kapacitet för att hantera timvärden i insamlingssystemens olika delar. 

Källa: Sweco 

Resultaten redovisade i Figur 5 baseras på de svar som nätbolagen angett i enkät‐

undersökningen. Som redan nämnts täcker enkätsvaren 95 procent av uttagspunk‐

terna med ett abonnemang om högst 63 ampere och är därmed inte heltäckande. 

Om det antas att de fem procent av uttagspunkterna som inte finns representerade 

här inte har funktionalitet för timregistrering skulle det innebära att cirka 86 

procent av elmätarna har funktionalitet för att registrera timvis förbrukning. 

Antalet uttagspunkter som är kopplade till ett datalager vilket kan hantera 

timvärden sjunker med antagandet om bortfall i undersökningen till 28 procent.  

                                                           
15 Med att hantera timmätvärden menas att systemen klarar av Swedacs krav på kategori 1 mätare som 

används för timregistrerande system. Dvs har en tidsavvikelse på högst 30 sekunder från normaltid och 

kan registrera elanvändningen med minst kWh:s upplösning. För mer information se Swedacs 

föreskrifter. 
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4 Klimat- och energipolitiska 
mål ställer krav på en 
förändrad elmarknad 

Elsystemet och elmarknaden har fram till idag karaktäriserats av att elproduktions‐

anläggningar har ansvarat för att leverera den el som efterfrågats samtidigt som de 

också har ansvar för att upprätthålla nätets tillförlitlighet, spänningskvalitet och 

driftsäkerhet. Elmarknadens efterfrågesida har samtidigt varit relativt inaktiv och 

konsumerat den mängd el som önskats utan att närmare reagera på vad kostnaden 

i systemet är för den sista kilowattimmen som används. Detta är på väg att ändras. 

De klimat‐ och miljöproblem som samhället ställs inför påverkar även elmarkna‐

den. Elmarknaden har förutsättningar för att bidra till att nå uppsatta mål om 

minskade utsläpp, ökad andel förnybar energi och effektivare energianvändning.16  

Men för att elmarknaden ska kunna bidra till att uppsatta mål realiseras, krävs 

förändringar i hur marknaden fungerar. Det kommer att krävas en mycket större 

interaktion mellan produktion och konsumtion framöver och elanvändarna 

kommer att behöva vara aktiva aktörer17 på en utvecklad elmarknad.  

 

Svensk energipolitik bygger på att skapa konkurrenskraftiga och väl fungerande 

energimarknader. Det innebär att individer och företag reagerar på prissignaler 

och att marknaden ger bra styrning för att skapa effektiv användning av sam‐

hällets resurser. En förutsättning för att detta ska lyckas är att även mindre kunder 

ges incitament att reagera på prisförändringar. För elmarknaden innebär det att 

även små elanvändare behöver incitament att reagera på timvisa förändringar i 

spotpriset. Dessa incitament finns inte idag då mindre elanvändare vanligtvis har 

olika typer av fastprisavtal18 och inte heller debiteras utifrån de timvisa spotpri‐

serna. För att kunna debiteras utifrån timvisa priser krävs att mindre elanvändaren 

får sin förbrukning registrerad per timme, idag sker detta månadsvis för elanvän‐

dare om högst 63 ampere.  

 

De energipolitiska målen innebär att det svenska energisystemet utvecklas mot en 

större andel förnybar energi i systemet. Detta innebär delvis nya förutsättningar 

för elmarknaden och kommer mest troligt att innebära förändringar av den nuva‐

rande elproduktionsstrukturen. Ökad andel förnybar energiproduktion förväntas 

innebära att antalet mindre produktionsanläggningar och producenter blir fler. De 

stora producenterna kommer att finnas kvar även fortsättningsvis men kommer 

delvis att ersättas av små producenter. Medan de stora producenterna företrädelse‐

vis är inkopplade på relativt höga spänningsnivåer kommer de mindre producen‐

terna ofta att kopplas in på lägre spänningsnivåer.  

 

En av de utmaningar elmarknaden och elsystemet står inför är att många av de nya 

små producenterna av förnyelsebar el inte kommer att kunna styra sin produktion 

                                                           
16 Proposition 2008/09:162. 
17 Med aktiva elanvändare menas här elanvändare som förutom att välja mellan olika leverantörer har 

avtal som möjliggör att elanvändarna kan påverka sina elkostnader på andra sätt än att sänka 

förbrukningen. 
18 I begreppet fastprisavtal inkluderas även månadsmedelspotpris. 
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på samma sätt som de traditionella producenterna kan och har gjort så här långt. 

Elproducenter med solceller kommer t.ex. att producera el vid solsken men i 

mindre utsträckning under natten eller vid mulet väder. Vindkraft kommer på 

samma sätt att begränsas av vindförhållandena vid varje tidpunkt. Effekterna av 

sådana förändrade förhållanden får återverkningar för hur hela elsystemet måste 

fungera. En förändring som är nödvändig med en stor andel intermittent produk‐

tion är att elanvändarna har möjlighet och incitament att anpassa sin förbrukning 

utifrån vad producenterna i varje tidpunkt producerar. Dessa förändringar ställer 

nya krav på elnäten samt de system och regelverk som omgärdar elmarknaden. 

Att fortsätta att bygga ut elnäten med konventionella metoder kommer sannolikt 

inte att räcka för att hantera de nya förutsättningarna. För att hantera den ökade 

komplexiteten kommer det att krävas en betydande infrastrukturell förändring av 

dagens elnät . 

  

Sammanfattningsvis kan utmaningarna som elmarknaden står inför sägas beröra 

tre områden: marknad, infrastruktur och regelverk. Bakgrunden till de utmaningar 

elmarknaden står inför är bl.a. de miljö‐ och klimatmål som sats upp av politiker, 

men också andra EU‐regler som styr mot ökad konsumentmakt. Den första utma‐

ningen för morgondagens elmarknad är krav på en marknadsutveckling då 

morgondagens marknad kräver en effektivare marknadsutformning och fler aktiva 

aktörer. Den andra utmaningen som marknaden står inför är en omställning av 

elkraftssystemet. Med detta följer det infrastrukturförändringar i den fysiska 

infrastrukturen. För att dessa utmaningar skall gå att genomföra och få genomslag 

krävs förändringar i regelverk, vilket således är den tredje utmaningen för dagens 

elmarknad. Var och en av dessa utmaningar diskuteras nedan.  

4.1 EU:s 20/20/20-mål – utmaningar för elmarknaden 
på nationell nivå 

Under 2008 presenterade EU det så kallade 20/20/20‐paketet vilket är EU:s klimat‐ 

och energipaket och dess förslag på hur hot om klimatförändringar ska hanteras. 

Paketets målsättning är att växthusgaser ska minska med 20 procent till 2020, att 

minst 20 procent av energin då ska vara förnybar och energieffektiviteten öka med 

20 procent. Som en följd av förslagen har också Direktiv 2009/28/EG (förnybar‐

hetsdirektivet) och Direktiv 2009/72/EG (tredje elmarknadsdirektivet) växt fram. 

 

I Sverige har de europeiska målen utkristalliserats i form av Regeringens propo‐

sitioner 2008/09:162 och 163 om en sammanhållen klimat‐ och energipolitik. De 

svenska målen innebär att ambitionen höjs i förhållande till de krav som ställs på 

Sverige från EU. Regeringens mål för klimat‐ och energipolitiken fram till år 2020 

är: 

 

 40 procents minskning av klimatutsläppen 

 Minst 50 procent förnybar energi 

 20 procent effektivare energianvändning 

 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. 

Utifrån dessa mål har regeringen också tagit fram tre handlingsplaner för att 

omställningen ska säkerställas: 
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 En fossiloberoende transportsektor 

 Ökad energieffektivisering  

 Främjande av förnybar energi. 

Dessa handlingsplaner är framtagna med visionen att Sverige år 2050 ska ha en 

hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i 

atmosfären. 

 

Det är framförallt handlingsplanerna för förnybar energi och för energieffektivise‐

ring som berör elmarknaden och som påverkar förutsättningarna för hur elmark‐

naden ska organiseras och fungera. Handlingsplanen för förnybar energi innebär 

bl.a. att målen för elcertifikatsystemet höjs till 25 TWh till 2020 och att villkoren för 

anslutning av förnybar elproduktion till elnätet förbättras. Handlingsplanen för 

energieffektivisering innebär bl.a. att förstärkta insatser för information och råd‐

givning, men också krav på individuell mätning av el och varmvatten vid nybygg‐

nation. Man konstaterar också i detta sammanhang att ett energieffektivt beteende 

uppmuntras när kostnaden för energianvändningen blir tydligare. 

 

För att de av regeringen uppställda målen ska nås, krävs av elmarknaden att det 

finns en infrastruktur (både fysisk och regelverksmässig) som skapar förutsätt‐

ningar och incitament för marknadens aktörer att agera i linje med vad politikerna 

önskar. Detta innebär nya förutsättningar för vilka krav som ska ställas på såväl 

den fysiska som den regelmässiga infrastrukturen. Den fysiska infrastrukturen 

handlar om allt från vilken apparatur som ska användas för mätning av elanvän‐

darens förbrukning till hur utformningen av elnäten kan understödja den önskade 

utvecklingen. I det tredje elmarknadspaketet finns också vägledning för hur den 

fysiska såväl som den regelverksmässiga infrastrukturen bör utvecklas enligt 

politikerna. Vad som kan konstateras är att aktivt deltagande från elanvändarna 

poängteras kraftfullt och att vad som ses som en förutsättning för detta är 

tillräcklig information. 

 

De förändringar politikerna efterfrågar får, som diskuterats, konsekvenser för 

elmarknaden. Nedan följer en diskussion kring hur klimat‐ och miljömålen får 

konsekvenser för tekniska och regelmässiga förändringsbehov.  

4.2 Omställning till ett uthålligt energisystem – en 
infrastrukturell utmaning 

Som diskuterats kommer politiska klimat‐ och energimål att påverka förutsätt‐

ningarna för hur framtidens elmarknad ska organiseras och fungera. För att de av 

regeringen uppställda målen ska nås krävs ett funktionellt regelverk men också att 

den fysiska infrastrukturen skapar förutsättningar och incitament för marknadens 

aktörer att agera i linje med vad politikerna önskar. I diskussioner kring utveckling 

och visioner om den fysiska infrastrukturen nämns ofta begreppet intelligenta 

elnät. Det är dock svårt att ge en allmän definition av vad ett intelligent elnät 

egentligen är. Olika personer och organisationer ger olika definitioner. Ett exempel 
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på definition är den som den europeiska samarbetsorganisationen för reglermyn‐

digheter, ERGEG19 använder: 

 

ʺSmart Grid is an electricity network that can cost‐efficiently Integrate the behaviour and 

actions of  all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in 

order to ensure economically efficient, sustainable power system with low losses and high 

levels of quality and security of supply and safetyʺ.20  

 

Det som vanligtvis framhålls som skillnaden mellan det framtida intelligenta 

elnätet från dagens konventionella nät är det bland annat möjligheten för olika 

komponenter att kommunicera med varandra så att styrningen av nätet förbättras. 

En av huvudutmaningarna är att upprätthålla kommunikationen mellan dessa 

komponenter. Det intelligenta elnätet kommer att innehålla många olika typer av 

utrustning som alla på något sätt måste kunna kommunicera med varandra vilket 

skapar stora utmaningar. 

Ett annat inslag i visionen om ett intelligent elnät är att elnätet ska möjliggöra för 

elanvändarna att bli mer aktiva och delaktiga än vad de är idag. Möjligheterna att 

sända prissignaler till kunderna och nyttogöra deras respons i form av effekt‐ och 

energiminskningar ingår enligt många som en viktig förutsättning.  

En av de delar som brukar nämnas ingå i intelligenta elnät är smarta mätare. Det 

finns många som ser smarta mätare som ett nödvändigt villkor för det intelligenta 

nätet ska möjliggöra elanvändarna att bli mer aktiva. En stor del av syftet med det 

intelligenta nätet förutsätter också smarta mätare för att kunna bli verklighet. Det 

gäller framförallt delar där aktivt deltagande från små elanvändare ses som 

centralt.  

Det finns också diskussioner i motsatt riktning. T.ex. menar ERGEG att det är 

möjligt att skapa ett intelligent nät helt utan smarta mätare då elnätet klara de stora 

utmaningar för att uppnå de politiska energi‐ och klimatmål utan de funktioner 

som smarta mätare medför. Samtidigt konstaterar ERGEG att om det finns smarta 

mätare som används för att aktivera elanvändarna till större grad så ger det en 

större flexibilitet och också bättre möjligheter att utnyttja alla de fördelar som 

intelligenta elnät kan erbjuda.  

Sammanfattningsvis kan man säga att elnätet står inför nya utmaningar och att det 

krävs ny teknologi för att lösa dessa utmaningar. I denna teknologi ingår funktio‐

ner som kanske inte finns fullt ut idag och som innebär effektivare användning av 

resurserna. Det är också möjligt att uppfylla de politiska energi‐ och klimatmål 

utan smarta mätare, men möjligheterna blir mer begränsade.  

 

 

 

                                                           
19 European Regulatorsʹ Group for Electricity and Gas. 
20 ERGEG (2009). 
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4.3 Bättre fungerande elmarknad kräver ändringar av 
dagens regelverk 

Elnätet behöver alltså utvecklas för att elkraftsystemet ska klara morgondagens 

krav. För att understödja denna utveckling behövs även en utveckling av det 

regelverk som styr hur elmarknaden fungerar. Ett steg mot en utvecklad och en 

effektivare marknad är en mer elastisk efterfrågan. För att uppnå detta krävs 

förändringar i marknadens sätt att se på elanvändare och elanvändning såväl som 

förändringar i de regelverk som lägger grunden för aktörernas beteenden på 

elmarknaden.  

 

Diskussioner om hur en ökad förbrukningsflexibilitet på elmarknaden skulle 

kunna bidra till en bättre fungerande och effektivare marknad har pågått under en 

längre tid. Fördelarna som kan knytas till en ökad förbrukningsflexibilitet är flera 

och inbegriper alla marknadens aktörer. I grunden beror de fördelar som följer av 

ökad förbrukningsflexibilitet på att elanvändare ges incitament att reagera på de 

priser som speglar kostnaden för att producera el vid ett givet tillfälle.  

 

Ur ett marknadsperspektiv skulle ökad förbrukningsflexibilitet för det första verka 

stabiliserande för priset på råkraft. För det andra skulle den bidra till att minska 

producenternas potentiella möjligheter att ensidigt bestämma elpriset och därmed 

även stärka förtroendet för elmarknaden.21 Ökad förbrukningsflexibilitet skulle 

även bidra till att effektbristsituationer kan undvikas. I detta sammanhang är det 

värt att notera att regeringen beslutat att den effektreserv som Svenska Kraftnät 

idag årligen upphandlar ska fasas ut till år 2020 vilket förutsätter ökad mängd 

förbrukningsflexibilitet. Priskänsliga elanvändare kan också ersätta topplast‐

kapacitet, vilket i förlängningen skulle kunna innebära minskad miljöpåverkan om 

fossilbaserad topplastproduktion ersätts med förbrukningsreduktioner.22 

 

Elanvändare på dagens elmarknad saknar i många fall en direkt koppling mellan 

den kortsiktiga marginalkostnaden för el och det pris som elanvändaren betalar. 

Detta leder till en ineffektiv resursallokering och att de ovan beskrivna fördelarna 

inte nås med dagens marknadsdesign. Dagens marknadsdesign innebär i stort att 

elanvändare är passiva, att elanvändaren inte har möjlighet att påverka elpriset 

och inte heller kan denne med lätthet styra sin elkonsumtion utifrån spotpriset, då 

tillräckliga ekonomiska incitament saknas. 

 

För att de ekonomiska incitamenten ska komma på plats krävs att elanvändaren får 

möjlighet att anpassa sin elanvändning till de rådande spotpriserna. För det krävs 

timregistrering av elanvändarens förbrukning. Utan timregistrering kan elanvän‐

daren inte teckna ett kontrakt som bygger på den timvisa elförbrukningen med 

koppling till rådande spotpris. Givet att timregistrering kommer på plats och 

elanvändaren får tillräckliga incitament kvarstår hindret för elanvändaren att på 

ett enkelt sätt vara med och påverka det timvisa spotpriset. Givet timregistrering 

                                                           
21 Energimarknadsinspektionens bedömning är att konkurrensen på den nordiska elmarknaden 

fungerar bra. Detta stöds också av forskning på området. Forskning har dock även visat att även om 

prisbildningen fungerar bra i normala situationer så finns situationer då konkurrenssituationen kan bli 

ansträngd och det är möjligt för företag att utnyttja viss grad av marknadsmakt i prissättningen. Detta 

gäller framförallt i situationer när den nordiska elmarknaden, pga nätbegränsningar, har delats upp i 

olika prisområden. För ytterligare diskussion se t ex Tangerås m fl (2009).   
22 För en utförlig diskussion om effekter av en ökad priskänslighet se t ex Energimarknadsinspektionen 

(2008a). 
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kan elanvändare genom sin elleverantör (eller annat ombud) komma överrens om 

att styra elanvändarens anläggning (efter t.ex. förväntade spotpriser) så att elleve‐

rantören kan ta med elanvändarens förbrukning i sina bud till spotmarknaden.  

 

För att elanvändarna ska kunna delta aktivt på elmarknaden, men också för att ut‐

nyttjandet av framtidens intelligenta nät ska bli optimal kommer det att behövas 

noggrannare mätning och rapportering av små elanvändare. Dvs. timvis registre‐

ring av även små elanvändares elförbrukning är en viktig infrastrukturförändring 

för att skapa ett ramverk som stöder en effektivare marknad och som bidrar till att 

möta de klimatpolitiska utmaningarna.  

4.4 Tillräckligt stor andel aktiva elanvändare behövs för 
att klara de utmaningar som elmarknaden kommer 
att ställas inför 

I kapitel 4.1‐4.3 diskuteras vilka utmaningar den fysiska och regelmässiga infra‐

strukturen står inför. Nedan diskuteras hur man utifrån dessa kan verka för att 

uppfylla målen. 

 

Bakgrunden till den diskussion som förs i kapitel 4.1‐4.3 är de uppsatta klimat‐ och 

miljömålen (20/20/20 målen), men också EU‐regelverk som tredje elmarknads‐

paketet som verkar för bättre konkurrens och ökad konsumentmakt. 

 

En förutsättning för att det ska vara möjligt med laststyrning såväl som energi‐

effektivisering och att nå ökad konsumentmakt på elmarknaden är att elanvän‐

darna har tillgång till timmätvärden. Registrering av förbrukning per timme är en 

förutsättning för att skapa incitament hos elanvändarna att vilja delta mer aktivt på 

elmarknaden. Orsaken till att det krävs timvis upplösning på elförbrukningen är 

att priset på el sätts för varje enskild timme på den nordiska elbörsen Nord Pool. 

Givet timupplösning kan elanvändaren därmed handla sin el per timme och också 

bli avräknad utifrån detta. Därigenom kan elanvändaren också utifrån det aktuella 

priset bestämma om man ska använda mycket eller lite el under en specifik timme. 

 

Timregistrering av elförbrukningen är alltså en förutsättning för att det ska kunna 

skapas och erbjudas avtalsformer som gör elanvändare mer aktiva. De mer aktiva 

elanvändarna är de som i sin tur ska styra sin last, vara mer energieffektiva och 

verka för en ökad konsumentmakt. 

 

Det problem elmarknaden står inför idag när det gäller möjligheterna till de 

kontraktsformer som i förlängningen ska skapa en bättre fungerande elmarknad 

med laststyrning, energieffektivisering och ökad konsumentmakt är att det saknas 

ett fungerande regelverk. Det regelverk som används idag tillåter inte på ett enkelt 

sätt timregistrering av små elanvändarens förbrukning och behöver därför 

utvecklas. Inte heller finns den fysiska infrastrukturen på plats idag. 

 

Samtidigt som infrastrukturen och regelverket behöver utvecklas är ett annat 

kritiskt moment för att de nyttor som kan uppnås med mer aktiva elanvändare ska 

nås att tillräckligt många elanvändare blir aktiva. Om inte tillräckligt många elan‐

vändare blir aktiva kommer den volym som reagerar inte att vara tillräckligt stor 

för att ge de positiva effekter som är möjliga. Detta i sin tur innebär att det blir 
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svårare att nå de uppsatta klimat‐ och miljömålen, men också att den förbättring av 

elmarknadens funktion som en ökad konsumentmakt skulle ge inte uppnås. 

 

Alla elanvändare kommer inte att behöva vara aktiva för att diskuterade fördelar 

ska uppnås, men det behövs att en tillräcklig andel av elanvändarna blir aktiva.23 

För att det ska säkerställas att en tillräcklig andel elanvändare får kontrakt som ger 

dem incitament att vara aktiva behöver ett så stort antal elanvändare som möjligt 

ges rätt förutsättningar. Desto fler elanvändare som har rätt förutsättningar med 

timregistrering av sin förbrukning, desto större är sannolikheten att ett tillräckligt 

stort antal väljer kontraktsformer som ökar deras deltagande på marknaden. Dvs. 

det är viktigt att redan initialt bredda kundunderlaget för timdebitering så att det 

blir ett tillräckligt stort antal kunder. Detta är också en förutsättning för att 

elleverantörer ska skapa kundavtal på marknaden.  

 

Att ett tillräckligt stort antal elanvändare ges förutsättningar för att bli aktiva är 

således nyckeln till att uppnå tillräcklig kundflexibilitet. Detta innebär vidare att 

nätägare och elleverantörer behöver ha med det i beaktande när investeringsbeslut 

tas i så motto att systemen måste klara av att hantera ett stort antal aktiva elanvän‐

dare. Detta är en förutsättning för att hanteringen av ett stort antal mätvärden kan 

göras på ett kostnadseffektivt sätt. I annat fall riskerar de positiva effekter som 

följer av aktiva elanvändare att utebli och de politiska målen blir därmed svårare 

att uppfylla.  

 

Ur kostnadssynpunkt är det också så att nätägarnas investeringar kommer att 

täckas genom elnätstarifferna. I dagens regelverk anges att tarifferna ska vara 

objektiva och icke diskriminerande . Detta innebär bl a att varje typ av elanvändare 

ska betala sina egna kostnader. Samtidigt kommer ett system med aktiva kunder 

att bidra med nyttor som spiller över på det övriga kundkollektivet (se bilaga 3 för 

ytterligare diskussion kring detta). Därför är det rimligt att kostnaderna för timvis 

registrering och avräkning även delas av flera i kundkollektivet än just den kund‐

grupp som avläses och avräknas timvis. Genom detta kommer den genomsnittliga 

höjningen av nättariffen att kunna hållas på en förhållandevis låg nivå.24  

 

                                                           
23 Enligt Neenan m fl (2002) kan det räcka med fem procents förbrukningsflexibilitet för att undvika de 

flesta leveranssäkerhetsproblem.  
24 I kostnads‐ och intäktsanalysen i bilaga 3 är den beräknade merkostnaden för månadsvis 

timavräkning 115 kronor per timregistrerad uttagspunkt och år. Givet att endast uttagspunkter med 

högre förbrukning än 8000 kWh per år timavräknas och att kostnaden för timavräkning fördelas på alla 

uttagspunkter blir merkostnaden per uttagspunkt endast cirka 30 kronor per år. 
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5 Konsekvenser av alternativa 
införanden av timvis mätning 

Det kan konstateras att timvis mätning av förbrukningen även hos elanvändare 

med abonnemang om högst 63 ampere är positivt ur flera aspekter och något som 

kommer att behövas för att utnyttja de möjligheter som kommer med framtidens 

elmarknad. Timvis mätning är också en förutsättning för att skapa incitament för 

elanvändarna att bli mer aktiva, vilket i det närmaste är en förutsättning för den 

omställning elmarknaden står inför. Det bör dock noteras att införandet av timvis 

mätning kan ske på olika sätt och att olika metoder kostar olika mycket att införa, 

likväl som de för med sig olika stora intäkter. I detta kapitel diskuteras först ett 

antal vägval som behöver göras inför en övergång till timvis mätning av elanvän‐

dare om högst 63 ampere. Sen sammanfattas de kostnader och intäkter som kan 

förknippas med olika alternativa lösningar för timvis mätning och avräkning. 

5.1 Nödvändiga vägval för övergång till timmätning 
En övergång till timmätning för elanvändare med abonnemang om högst 63 

ampere kan göras på flera olika sätt. Det kan konstarteras att nätföretagen vid 

investeringsbesluten inför månadsreformen har gått till väga på olika sätt vid sina 

val av mätare och tillhörande insamlingssystem. Beroende på hur man har gjort 

bedömningar om vilka funktioner som setts som viktiga för företagen har det 

inneburit att olika tekniklösningar valts. I detta sammanhang spelar också tids‐

faktorn en roll. Desto senare nätbolaget gjort sina investeringar desto mer 

funktionalitet har man fått för pengarna. Företagens val tillsammans med tids‐

faktorn gör nu att förutsättningarna för en övergång till timregistrering och 

avräkning av elanvändare skiljer sig åt mellan olika bolag. 

 

Små förändringar avseende mätning och rapportering innebär mindre kostnader 

för företagen men riskerar samtidigt att resultera i en marginell påverkan på 

elmarknaden och därmed också små intäkter. En större förändring innebär för 

företag såväl som marknad det motsatta, förutsatt att förändringen är genomförd 

på ett korrekt sätt. I detta sammanhang finns i huvudsak tre parallella vägval som 

avgör hur en förändring ter sig: 

 

i) Avräkningsmodell  

ii) Införande för samtliga eller avgränsning för vissa kundgrupper 

iii) Krav på mätare 

5.1.1 Alternativa avräkningsmodeller 
Idag används som beskrivs i kapitel 2 olika avräkningsmetoder för uttagspunkter 

med abonnemang om högst 63 ampere och uttagspunkter med abonnemang över 

63 ampere. Uttagspunkter under 63 ampere avräknas med schablonavräknings‐

modell medan uttagspunkter över 63 ampere avräknas med daglig timavräkning.  

 

Daglig timavräkning är idag anpassad för uttagspunkter med stor förbrukning och 

modellen är avsedd att användas förutom till avräkning även till prognostisering. 
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Dagliga insamlingen av mätvärden innebär att den är kostnadsdrivande om den 

skulle komma att användas i stor skala för många uttagspunkter med lägre för‐

brukning. Vad gäller prognostisering för uttagspunkter med lägre förbrukning är 

uttagsmönstret för ett stort antal uttagspunkter snarlik och nätavräkningsområdets 

förbrukningsprofil kan med fördel användas för en kollektiv prognosering av de 

aktuella uttagspunkterna. Daglig timavräkning tillför i det sammanhanget i 

princip enbart kostnader. 

 

De senare åren har det lyfts fram förslag för hur man skulle kunna göra om dagens 

timavräkningssystem för att passa förutsättningarna för uttagspunkter om högst 

63 ampere.25 Förslagen skulle kunna sammanfattas som en sorts månadsvis timav‐

räkning. Metoden innebär i korthet att samma principer som vid schablonavräk‐

ning tillämpas, med den skillnaden att timvärden istället för månadsvärden 

används vid slutavräkningen. Samma preliminära andelstal som vid månadsav‐

läsning används, dvs. en konstant procentsats för alla månadens timmar. När 

däremot slutavräkningen sker används timvis mätdata istället för månadsvis. 

Denna avräkning mellan balansansvarig och elleverantör sker månaden efter 

leveransmånaden till verkliga spotpriser.  

 

I ett scenario där vi går över till timregistrering av mätvärden för uttagspunkter 

om högst 63 ampere med månadsvis timavräkning är inte dagens schablonav‐

räkningsmodell tillämplig då modellen inte innehåller timserier. Förbruknings‐

profilens totala värde representerar värdet på den sammanlagda förbrukningen, 

men inte den timmätta respektive månadsmätta förbrukningen var för sig. Det gör 

att slutavräkningen av schablonavräknad timmätt förbrukning måste justeras så att 

man tar hänsyn till monetära värdet av de timvis uppmätta schablonavräknade 

förbrukningen är olika mellan olika timmar. Därmed påverkas även värdet av den 

månadsvis avräknade förbrukningen, vars värde är värdet av förbrukningsprofil‐

ens värde minus den timmätta förbrukningens värde. 

 

En marknadsmodell med månadsvis timavräkning skulle för elleverantörerna 

innebära att de kan erbjuda kontrakt baserade på uttagspunktens förbrukning 

timme för timme och att kontrakten kan kopplas till det timvisa spotpriset. Sådana 

kontrakt är en förutsättning för att skapa incitament för elanvändarna att öka sin 

förbrukningsflexibilitet. 

 

En nackdel med månadsvis timavläsning i förhållande till daglig timavräknings‐

metod är att information om uttagspunkternas timvisa förbrukning inte kommer 

elleverantörer, balansansvariga företag eller Svenska Kraftnät tillhanda dagen efter 

förbrukningen skett, utan denna information förmedlas efter varje månadsavslut. 

Detta innebär att som prognostiseringsverktyg ger månadsvis timavräkning en 

oförändrad precision jämfört med dagens schablonavräkningsmetod.   

5.1.2 Införande för samtliga eller avgränsning för vissa kundgrupper 
Idag finns redan en avgränsning för timmätning vid 63 ampere. Vid införande av 

timmätning även för uttagspunkter under 63 ampere innerfinner sig frågan om det 

bör finnas en avgränsning även här. Uttagspunkter under 63 ampere innefattar allt 

ifrån mindre industrier och eluppvärmda villor till lägenheter  

                                                           
25 Se t ex Badano m fl. (2007) eller Heden (2009). 
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Det finns flera motiv till att fundera på att välja en nedre gräns för vilka uttags‐

punkter som ska timregistreras och avräknas. En gränsdragning skulle kunna vara 

vid eluppvärmda hushåll och därmed i princip undanta alla lägenhetskunder med 

låg elförbrukning. Motiveringen att undanta lägenhetskunder med låg förbrukning 

bygger på att dessa har lite att bidra med ur systemsynpunkt (t ex laststyrning vid 

effektbrist) men även att elanvändare med en relativt liten förbrukning26 inte har 

lika stora besparingspotential som större förbrukare. När det gäller möjligheter och 

incitament för elanvändare att reagera och aktivt förändra sitt förbrukningsbete‐

ende, handlar det om att ju lägre energiförbrukning en elanvändare har desto 

mindre energi och effekt finns att påverka genom t ex att flytta last mellan olika 

timmar. Därmed minskar kundens potentiella besparingsmöjligheter och därmed 

också incitamenten.  

Forskningsstudier och fältförsök har också visat att det framförallt är elanvändare 

med elvärme som har incitament att reagera på prissignaler.27  Lägenhetskunder 

har i huvudsak inte elvärme (över 80 procent av alla flerbostadshus värms av 

fjärrvärme28) utan enbart hushållselsförbrukningen.  

Fler argument för att införa någon sorts avgränsning för timregistrering av uttags‐

punkter finns i ökade kostnader. I diskussioner med nätägare har det framkommit 

att det inte genomgående finns stordriftsfördelar i kostnadsstrukturen för timregi‐

strering av alla elanvändare. Nätägarna har indikerat att det finns tröskeleffekter i 

timregistreringsfrågan. Framförallt handlar det om att it‐system och andra data‐

system för insamling och bearbetning inte räcker till om för många uttagspunkter 

timregistreras och avräknas. Att hantera en större del av uttagspunkterna som 

timregistrerade är fullt möjligt men om alla uttagspunkter ska in i systemet till‐

kommer ytterligare investeringskostnader. Dvs. det finns tröskeleffekter som 

innebär att systemet som helhet blir dyrare om mer än viss andel av elanvändarna 

ska hanteras så att timdebitering blir möjlig. Detta i sin tur driver kostnaderna 

även för slutkund. Dessutom så kommer elförbrukare med liten förbrukning att 

behöva mätare som registrerar förbrukningen med högre upplösning än vad större 

elanvändares förbrukning behöver registreras. Detta driver också kostnaderna. 

Ett argument som talar emot att införa en avgränsning för timregistrering av 

uttagspunkter diskuterades i avsnitt 4.4. Där argumenterades för att det behövs ett 

tillräckligt stort kundunderlag med lika förutsättningar och med möjlighet till 

timvisa elkontrakt för att de fördelar som följer med mer aktiva elanvändare ska 

kunna realiseras. Genom att införa en begränsning av antalet uttagspunkter som 

får timregitrerad elförbrukning finns alltså risken att för få elanvändare kommer 

att välja möjligheten att vara aktiva. 

Sammantaget skiljer sig incitamenten för de olika grupperna av elanvändare 

väsentligt medan kostnaderna för timvis mätning och avräkning är relativt 

konstanta eller i vissa fall till och med stigande per uttagspunkt. Detta talar för en 

avgränsning mellan olika grupper av elanvändare. 

                                                           
26 Enligt statistik från Energimyndigheten är förbrukningen av hushållsel i småhus i genomsnitt 6700 

kWh per år. Genomsnittlig förbrukning av hushållsel i lägenheter är lägre och ligger mellan 2000‐4000 

kWh per år och beror på antalet individer i hushållet. 
27 Se t ex PowerCentsDC (2010) för ytterligare diskussion. 
28 Energimarknadsinspektionen (2009). 
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5.1.3 Krav på mätare 
En förutsättning för timregistrering av elförbrukning är att uttagspunkternas 

mätare och insamlingssystem är anpassade för att klara detta. Det kan konstateras 

att det idag finns en rad olika standard på mätare och insamlingssystem vilka 

kräver olika grader av anpassning för att klara av timmätning (se avsnitt 3.6). Ett 

tredje vägval blir därför huruvida samtliga mätare och insamlingssystem skall 

bytas för att vid en given tidpunkt kunna hantera timregistrering och debitering, 

eller om denna anpassning ska ske successivt.   

 

Det finns krav och regler för elmätare placerade av nätägare vid uttagspunkter, 

vilka syftar till se till att mätningen av elförbrukningen är så korrekta som möjligt. 

Detta regelverk hanteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

(Swedac). Det finns flera olika kategorier av mätare beroende på användnings‐

område. Mätare installerade vid uttagspunkter om högst 63 ampere faller nästan 

uteslutande in i kategori 1.29  

 

Elanvändare om högst 63 ampere som har månadsavläsning av sin elmätare faller 

idag in under 4 § i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mät‐

system för mätning av överförd el. Om dessa är tänkta att gå över till att få sin 

förbrukning avläst varje timme kommer de istället gå över till timregistrerande 

mätsystem och då falla in under 3 § 2009:8 STAFS.  

 

Problemen vid en sådan övergång är två. Det första är att de installerade mätsy‐

stemen inte nödvändigtvis klarar de tekniska kraven. Det andra problemet är ett 

debiteringstekniskt problem  

 

Vad gäller de tekniska kraven så måste mätaren dels klara krav på högsta 

avvikelse från normaltid, vilken ligger på 60 sekunder. Dels måste mätaren klara 

kraven rörande energiupplösning på mätvärdena. De elanvändare som skulle 

komma att beröras av en övergång till timregistrering har alla mätsystem som 

initiellt är införskaffade för att hantera krav på månadsregistrering. Detta föran‐

leder att det kan bli problematiskt för mätsystemet att klara kraven på största 

mätfel.30 Vid väldigt små förbrukningsnivåer per timme kan felmarginalen för 

mätsystem utan decimaler närma sig 100 procent för en enskild timme givet en 

felmarginal på  5 procent. Desto större förbrukningen blir för varje timme desto 

mindre blir också det procentuella mätfelet. För att säkerställa att mätfelet håller 

sig inom bestämda gränser krävs en registrering av elförbrukningen med fler 

decimaler desto mindre den timvisa elförbrukningen är. Med ett mätsystem som 

registrerar förbrukningen med 1 decimal skulle mätfelet hållas inom bestämda 

gränser vid förbrukningar över 2 kWh per timme.31 Används istället 2 decimaler 

kommer mätfelet att hållas inom bestämda gränsvärden redan vid förbruknings‐

nivåer kring 0,2 kWh per timme.32 

 

Det andra problemet är ett debiteringstekniskt problem och utgår också från hur 

mätaren hanterar energiupplösningen. Problemet är risken för att elförbrukningen 

registreras på fel timme och att elanvändaren debiteras utifrån felaktiga grunder. 

                                                           
29 För definition av kategori 1 mätare se STAFS 2006:7 samt STAFS 2009:8. 
30 STAFS 2009:9. 
31 Givet att förbrukningen mäts med en energiupplösning med 3 decimaler. 
32 I teknikstudien (bilaga 2) framkom att 71 procent av de installerade mätsystemen klarar av att 

registrera elanvändningen med högre upplösning än hela kWh. 
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Denna risk är större om mätaren registrerar elförbrukningen utan decimaler. Detta 

beror på att mätare som registrerar förbrukning utan decimaler endast registrerar 

ytterligare en kWh:s förbrukning när en hel kWh har förbrukats. Inträffar detta vid 

en höglasttimme med pris på säg 15 kronor per kWh innebär det att elanvändarens 

förbrukning blir en kWh högre den timmen även om enbart 0, 01 kWh har förbru‐

kats. Det debiteringstekniska problemet är större om prisskillnaderna mellan olika 

timmar är stora. Samtidigt minskar problemet med fler decimaler. Med en decimal 

blir maximala felet för en timme 0,099 kWh jämfört med 0,99 kWh om upplösning‐

en är i hela kWh utan decimaler. 

5.2 Ekonomisk analys av timdebitering för 
uttagspunkter under 63 ampere 

I detta kapitel sammanfattas förutsättningar för och resultat av den kostnads‐ och 

intäktsanalys som genomförts inom ramen för uppdraget. Analysen utgår från tre 

alternativa metoder för att införa timdebitering hos uttagspunkter om högst 63 

ampere vilka kopplas till olika typer av avräkningsmetoder och avtalsformer. 

Analysen kvantifierar kostnader och intäkter avseende timmätning och timdebi‐

tering för elmarknadens samtliga aktörer. Bilaga 3 innehåller den fullständiga 

analysen. 

5.2.1 Utgångspunkter för analysen 

Kalkylränta och avskrivningstid 
I analysen används en real kalkylränta på 4 procent per år. Analysen är gjord över 

en tidsperiod på 15 år och analysperioden börjar år 2012. Tidsperioden för 

analysen är vald utifrån en förväntad ekonomisk livslängd för ett mätsystem. 

Elpriset 
I analysen antas det genomsnittliga reala elpriset kommer vara konstant under den 

studerade tidsperioden. 

Beräkningsalternativ 
Analysen genomförs genom att beräkna kostnader och intäkter för tre olika 

huvudscenarier.  

 Det första scenariot innebär att en elanvändare om högst 63 ampere får rätt 

till debitering baserad på timvärden, förutsatt att mätning redan sker med 

en elmätare som är förberedd för timregistrering. Nätägare med anslutna 

elanvändare som efterfrågar timregistrering bör efter att kunden meddelat 

sin önskan få skälig33 tid på sig att förbereda insamling och rapportering 

av timdata. Nätägaren bör också ha möjlighet att få täckning via nät‐

tarriffen för de skäliga merkostnader detta medför jämfört med schablon‐

avräkning. Den enskilde elanvändaren ska dock inte som idag betala hela 

merkostnaden utan denna slås ut på alla nätägarens nätkunder. 

Nätägaren får välja om man vill tillämpa månadsvis timavräkning eller 

daglig timavräkning. I det första scenariot antar vi att de nätägare som vill 

införa timavräkning även för kunder som inte begär detta har rätt att göra 

så. Det är dock inte möjligt att få täckning via nättarriffen för eventuella 

                                                           
33 Hur lång skälig tid är tas inte ställning till i denna analys, men tanken är att företaget bör få den tid 

som behövs för att åtgärda de problem som behöver lösas för att kunden ska få timdebitering. 
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merkostnader jämfört med schablonavräkning som detta medför. Tanken 

bakom detta är att det kan finnas stordriftsfördelar som gör att det kan 

vara mer ekonomiskt för elnätsbolaget att hantera alla sina kunder i 

samma typ av system. Om det finns stordriftsfördelar är det ur såväl 

privatekonomiskt som samhällsekonomiskt perspektiv irrationellt att inte 

tillåta det mer ekonomiska alternativet.    

  

• I det andra scenariot antas att elanvändare med en årsförbrukning över 

8 000 kWh får timmätning, möjlighet till timdebitering samt ett timbaserat 

avräkningssystem. De nya reglerna antas gälla från och med 1 januari 

2014.  

Även i detta andra scenario har nätägarna möjlighet att gå fram fortare och 

införa timavräkning för samtliga sina elanvändare redan från 2012. Detta 

antagande baseras på en undersökning av dagens teknikläge (bilaga 2) där 

det framkommit att flera nätbolag har gjort investeringar som innebär att 

man har möjlighet att inom en snar framtid införa timregistrering och 

timdebitering i sina system. Enligt undersökningen kan nätägarna hantera 

cirka 30 procent av elanvändarna som timkunder redan idag. 

 

 I det tredje scenariot antas att alla elanvändare med säkringsabonnemang 

om högst 63 ampere ska timregistreras och få möjlighet till timdebitering. 

Alla elanvändare kopplas även till ett avräkningssystem där insamlade 

timvärden används för Svenska Kraftnäts avräkning. Nya regler antas 

gälla från 1 januari 2014. Nätägarna har möjlighet att gå fram fortare och 

införa timavräkning för samtliga sina kunder redan från 2012.  

Avräkningsmetoder 
För att fullgöra de beräkningsalternativ som analyseras krävs att de kopplas ihop 

med en avräkningsmetod. I analysen utvärderas två olika avräkningsmetoder. 

Båda metoderna kräver att uttagspunktens förbrukning registreras varje timme. De 

två avräkningsmetoderna som analyseras är; 

 

Daglig timavräkning 

Med daglig timavräkning avses den balansavräkningsmetod som idag används för 

att avräkna uttagspunkter med ett säkringsabonnemang över 63 ampere. För en 

utförlig beskrivning av hur dagens balansavräkning fungerar se kapitel 3. 

 

Månadsvis timavräkning 

Månadsvis timavräkning innebär att uttagspunkter om högst 63 ampere precis 

som idag hanteras som schablonkunder i schablonavräkningssystemet. Således 

sker balansavräkningen på samma sätt som idag. Skillnaden är att kvarkraft‐

avräkningen baseras på timvärden istället för månadsvärden. 

Kontraktsformer på en ny elmarknad 
Centralt för kalkylen är hur elleverantörer och elanvändare kommer att agera när 

möjlighet till timdebitering finns. 

 

Elanvändare kan reagera på prisförändringar på flera olika sätt, beroende på 

vilken typ av kontrakt som tecknats. I grunden kan man skilja på två olika 

kontraktsformer utifrån hur säkert det är att elanvändaren kommer att reagera på 
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prissignaler; mjuk och hård styrning. Mjuk styrning innebär kontraktsformer som 

t.ex. Time of use (TOU) eller Critical peak pricing (CPP).34 Med dessa kontrakts‐

former antas prisincitamentet vara tillräckligt för att motivera elanvändaren att 

genomföra effektreduktioner. Hård styrning innebär att elanvändaren kontrakterar 

om att dennes elanläggningar kommunicerar med nätägaren (eller elleverantören) 

och att det i kontraktet är specificerat hur anläggningar ska reagera på olika 

händelser. Ett exempel är hur elpannans effektuttag reduceras under ett antal 

timmar om elspotpriset stiger över en viss nivå. Med hård styrning är elanvän‐

darens reaktion känd i förväg och därmed förutsägbar på ett sätt som inte finns vid 

mjuk styrning. Således vet elleverantören hur elanvändare kommer att reagera på 

prisförändringar och kan då använda denna information när man bjuder in på 

spotmarknaden. 

 

Baserat på diskussionen om mjuk och hård styrning samt utifrån internationella 

erfarenheter och tidigare studier har tre översiktliga kontraktsformer tagits fram. 

Den första av avtalsformerna är att betrakta som mjuk styrning, den andra 

kontraktsformen innebär ett mellanting mellan hård och mjuk styrning och den 

tredje kontraktsformen är att betrakta som hård styrning.  

 

1. Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt och reagerar själv med 

beteendeförändringar framförallt i samband med prisspikar. Med 

spotpriskopplade kontrakt avses rena spotpriskontrakt men också nya 

typer av prissäkringskontrakt där kunden har incitament att reagera på 

spotpriset, exempelvis fastpris med returrätt35 och critical peak pricing  

 

2. Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt och kan via lokal styrteknik 

styra utrustning i huset. Detta innebär att elanvändaren själv ställer in hur 

dennes elanläggning ska reagera på olika händelser. En möjlighet är att 

elanvändaren programmerar styrtekniken så att driften av husets elpanna 

sker utifrån timvisa elspotpriser och utomhustemperatur.  

 

3. Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt. Elanvändaren är kopplad 

till ett system som möjliggör för elleverantören att styra elanvändarens 

anläggning. I analysen antas att elleverantören marknadsför kontraktsform 

3 mot elanvändaren. Elleverantören köper sedan styrtjänsten av nätägaren.  

 

Kontraktsformerna ovan är endast några varianter av tänkbara kontaktskonstella‐

tioner för de tre huvudalternativen. Vidare bör det noteras att alla kontraktsformer 

inte nödvändigtvis innebär en direktexponering mot spotpriset utan att det finns 

mellanting mellan dagens fastprisavtal och direktexponering mot spotpriset. Val 

av kontraktstyp beror på elanvändarens riskbenägenhet. Förutom de ovan disku‐

terade avtalsformerna finns självklart valet att stanna kvar i något av de fastpris‐

avtalen som erbjuds idag. I analysen antas att alla elanvändare som inte aktivt 

väljer ett spotpriskopplat elavtal kommer att ha någon form av fastprisavtal. 

                                                           
34 För diskussion om kontraktsformer se t ex Andersen m fl (2006) eller US Department of Energy 

(2006). 
35 För diskussion av effekter med denna kontraktstyp se bl a Bartusch m fl. (2010) 
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Antaganden om vilka elanvändare som reagerar 
I denna kostnads‐ och intäktsanalys har vi antagit att det i huvudsak är elanvän‐

dare som äger småhus med elvärme36 som kommer att anpassa sin elanvändning 

efter kortsiktiga prisfluktuationer och prisspikar. Detta antagande baserar sig för 

det första på svenska och norska studier som visar att det finns en betydande 

förbrukningsflexibilitet hos dessa.37 För det andra finns både svenska och 

utländska studier som visar att dessa elanvändare kan nå väsentliga utgiftsminsk‐

ningar i och med ökad förbrukningsflexibilitet, men också att de verkligen agerar 

när det finns ekonomiska incitament.38 

 

Övriga elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere antas att inte reagera 

nämnvärt på prisfluktuationer och prisspikar, vilket motiveras av ett antal saker.39  

För det första finns inte lika omfattande studier för övriga elanvändare vilket gör 

det svårt att kvantifiera effekter från dessa grupper.40 För det andra har mindre 

förbrukare ett lägre effektuttag vilket innebär att dessa har sämre möjligheter och 

mindre ekonomiska incitament att agera vid prisspikar.  

 

Genom att utgå får SCB:s statistik ”Energianvändning i bebyggelsen” 41 har 

beräknats att det finns ca 1,3 miljoner småhus med en elanvändning som över‐

stiger 8 000 kWh per år och därmed kan antas ha eluppvärmning. Övriga ca 4 

miljoner uttagspunkter som i dag schablonavräknas består av villor med enbart 

vedeldning eller fjärrvärme, lägenheter samt övriga uttagspunkter.  

 

Övriga elanvändare om med abonnemang om högst 63 ampere med timregistre‐

ring förväntas dock reagera på den tillkommande information som timregistrering 

av deras förbrukning ger. Dvs. även övriga timregistrerade elanvändare förväntas 

reagera och genomföra energieffektiviserande åtgärder. För diskussion kring 

kostnader och intäkter förknippade med energieffektivisering se bilaga 3. 

                                                           
36 I definitionen av elvärme ingår här även värmepumpar som drivs med el. 
37 Se t ex Badano mfl (2007). 
38 Se t ex PowerCentsDC (2010).  
39 Att anta att övriga elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere inte reagerar på prissignaler 

innebär att de positiva effekterna av ökad förbrukningsflexibilitet möjligen underskattas något. Detta då 

det är tänkbart att det också finns elanvändare i dessa grupper som kommer att välja kontrakt som 

innebär att de blir aktiva.  
40 Hur jordbruk och mindre affärsverksamheter kommer att reagera är svårt att förutspå och det finns få 

analyser kring detta. Vad som kan konstateras är att affärsdrivande verksamheter kan ha svårare att 

flytta last i och med att det krävs en viss mängd el för att hålla igång produktionen. 
41 I SCB statistiken används inte gränsen ”8000 kWh” varför viss bearbetning måste göras.  
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Antaganden för de olika beräkningsalternativen 

För beräkningsalternativ 2 och 3 antas att utvecklingen av antalet ingångna avtal 

med tiden ter sig likartat.  För beräkningsalternativ 1 bedöms utvecklingen på 

avtalssidan blir 30 procent lägre jämfört med de två alternativen med tvingande 

lagstiftning.  

 

Orsaken till bedömningen att kontraktstyp 1 skiljer sig från kontraktstyp 2 och 3 är 

framförallt att kontraktstyp 1 innebär ett successivt införande. 

Energimarknadsinspektionens bedömning är att ett successivt införande i kombi‐

nation med att det är kunddrivet innebär att processen att få elanvändarna att 

börja välja timbaserade kontrakt kommer ta längre tid.  

 

Ett successivt införande kommer att innebära att varje ny timmätt elanvändare 

kommer kräva specialbehandling, vilket gör att uppstarten och skickandet av 

mätvärden för dessa kräver separata rutiner, hos både nätbolag och elleverantör. 

Erfarenheter från avregleringen 1996 visar att den typen av hantering av elanvän‐

dare är svår för nätbolagen. Vid avregleringen innebar den att elleverantörerna 

inte fick värden i tid vilket gjorde att man inte kunde fakturera kunderna. Det 

innebär även att det blev fel som rättades i efterhand och som medförde att 

kunderna blev efterfakturerade.42  

 

Ett successivt införande ställer även följdfrågor. En relevant fråga är hur elleveran‐

tören ska veta om elanvändarens förbrukning timregistreras. Ett tänkbart sätt 

skulle vara att använda ett fullmaktförande för att fråga nätbolagen om detta. Idag 

fungerar fullmakterna som används vid vissa leverantörsbyten inte alls med fokus 

på elanvändarna. För att de ska bli en fungerande marknad med bra konkurrens 

behöver elleverantörerna veta att det finns en tillräckligt stor andel av elanvän‐

darna som har samma typ av avräkning.43. Om inte försvåras elleverantörernas 

möjligheter att marknadsföra och sälja nya elkontrakt. Dvs elleverantörernas 

incitament att erbjuda timvisa kontrakt minskar med ett successivt införande, 

vilket också spiller över till att färre elanvändare väljer kontraktsformen. 

 

Att anta hur utvecklingen kommer att bli är svårt och förenat med osäkerhet. 

Många av de studier som analyserar effekterna kring timmätning och smarta 

mätare gör det utifrån experiment i olika former och i de flesta fall är det frivilligt 

att ingå som deltagare i projekten. Samtidigt säger dessa inget om hur många som 

är intresserade av kontrakt på timbasis. Hur många elanvändare som är intresse‐

rade av timvisa elhandelskontrakt beror i stort på möjligheterna att påverka sina 

egna kostnader och vilket alternativ som är billigast. Med timvisa elhandelskon‐

trakt finns potential att spara pengar. Hur stor potentialen är beror bl a på hur 

kontraktet utformas och hur aktiva elanvändarna är.  

 

För att bedöma hur många elanvändare som skulle kunna tänkas vara intresserade 

av timvisa elkontrakt skulle en parallell kunna dras till utvecklingen av andelen 

elhandelskontrakt med rörligt elpris som är en av de mest flexibla formerna av 

kontrakt idag. Från 2005 tills idag har andelen elanvändare med abonnemang om 

                                                           
42 Telefonintervju med Johan Öhnell, vd Telge Energi AB. 
43 Alla elleverantörer behöver också ha likvärdig information om vilka elanvändare som har 

timavräkning, vilket inte är helt säkert när det finns vertikalt integrerade koncerner. 
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högst 63 ampere utvecklats från att ha varit nära noll till idag 30 procent, dvs fler 

och fler elanvändare är intresserade av flexibla avtalsformer. Andelen elanvändare 

med tillsvidarekontrakt ses också minska kontinuerligt, i första hand till förmån 

för rörliga kontrakt. En av drivkrafterna för denna utveckling är också att rörliga 

elhandelskontrakt har varit ekonomiskt fördelaktiga.44  

 

Energimarknadsinspektionen har inte själva haft möjlighet att genomföra någon 

kundundersökning gällande elanvändares inställning till timbaserade kontrakt 

inom ramen för uppdraget. En sådan undersökning har dock genomförts i 

Storuman Energis regi. Där har man nyligen genomfört en kundundersökning där 

de frågat elanvändare om deras inställning till att vara delaktiga och reagera på 

elprisförändringar. I undersökningen svarade 86 procent att de skulle förändra sitt 

beteende om de hade haft kontrakt baserade på sin timvisa elförbrukning och fått 

en varning via sms eller e‐post om att elen skulle bli dyr under några timmar. Att 

intresset inte enbart är teoretiskt visas i hur de kunder som tecknar nya elavtal 

väljer. I Storumans fall väljer över 75 procent att teckna en ny avtalsform, elmix45, 

som baseras på timvis förbrukning och är kopplad till Nord Pools spotpris.46 

 

Ytterligare en drivkraft för utvecklingen mot fler timbaserade kontrakt är 

elleverantörernas ökade incitament att erbjuda sina elanvändare timdebiterade 

kontrakt när slutavräkningen gentemot balansansvariga sker med timdata. Nya 

former av kontrakt är också ett sätt att konkurrera om de kunder som finns på 

marknaden.  

 

Utifrån ovan diskussion antas i analysen att de tre kontraktsformerna samman‐

taget når en täckningsgrad på ca 70 procent efter femton år för beräkningsalter‐

nativ 2 och 3. Det innebär att uppskattningsvis 70 procent av småhusägare med 

elvärme i slutet av den studerade perioden antas ha ett avtal som på något sätt har 

en koppling till spotpriset. Om det antas att utvecklingen sker jämnt över perioden 

betyder det att det tillkommer ca 60 000 spotpriskopplade kontrakt per år. 

 

Vid övergång till timdebitering antas avtalstyp 1 inledningsvis vara vanligast 

förekommande. Inom ett par år antas kompletterande styrteknik tas i bruk, vilket 

öppnar upp för fler kontraktstyper. Längre in i den analyserade tidsperioden antas 

avtalstyp 2 dominera. Avtalstyp 3 förväntas ha en något sämre utveckling än 

avtalstyp 2 men antas vara en vanligare avtalstyp än avtalstyp 1 innan perioden är 

över. Utvecklingen över tiden för beräkningsalternativ 2 och 3 visas schematiskt i 

bilaga 3 (figur 1). 

5.2.2 Resultat 
Detta avsnitt presenterar resultaten av kostnads‐ och intäktsanalysens tre 

beräkningsalternativ. I Tabell 1 sammanställs nettoresultaten för de olika 

beräkningsalternativen. 

                                                           
44 www.ei.se 
45 www.storumanenergi.se 
46 Telefonintervju med Nils‐Gunnar From, vd Storuman Energi AB, 2010‐11‐16. 
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Tabell 1: Sammanfattning av de mest sannolika resultaten av kostnads- och intäktsanalysen 

  Beräkningsalternativ 1  Beräkningsalternativ 2  Beräkningsalternativ 3 

Daglig 

timavräkning 

‐567 MSEK  ‐19 000 MSEK 

Månadsvis 

timavräkning 

1 541 MSEK 

1 989 MSEK  ‐3 400 MSEK 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

Det första scenariot innebär att en elanvändare med abonnemang om högst 63 

ampere får rätt till debitering baserad på timvärden, förutsatt att kundens mätning 

redan sker med en timmätare. Dvs. införandet av timregistrering är helt kund‐

drivet. Nätägaren får välja om man vill tillämpa månadsvis timavräkning eller 

daglig timavräkning. I det mest sannolika utfallet har antagits att 50 procent av de 

elanvändare som väljer timdebitering hanteras med månadsvis timavräkning 

medan resterande får daglig timavräkning. Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 

1 är beräknat till 1 541 miljoner kronor.  

 

I det andra scenariot som analyseras antas att elanvändare med en årsförbrukning 

över 8 000 kWh får timregistrering av sin elförbrukning och möjlighet till timdebi‐

tering. Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 2 kombinerat med månadsvis 

avräkningssystem är beräknat till 1 989 miljoner kronor. För daglig timavräkning 

är nettonuvärdet beräknat till minus 567 miljoner kronor.  

I det tredje scenariot som analyseras antas att alla elanvändare med abonnemang 

om högst 63 ampere får timregistrerad elförbrukning. Nettonuvärdet för beräk‐

ningsalternativ 3 kombinerat med månadsvis timavräkning är beräknat till cirka 

minus 3 400 miljoner kronor. För daglig timavräkning är nettonuvärdet beräknat 

till minus 19 miljarder kronor.  

5.2.3 Känslighetsanalyser 
Föregående avsnitt redovisar de resultat som Energimarknadsinspektionen betrak‐

tar som mest sannolika. Det finns dock ett flertal osäkra variabler. Osäkerheten i 

variabelvärdena kan bero på ett flertal saker, men framförallt är det osäkerhet om 

den framtida utvecklingen. Hur kommer elanvändare att reagera på möjligheten 

till kontrakt baserat på sin timvisa elförbrukning? Hur många kommer att välja 

kontraktsformer som gör att de blir mer aktiva? För att testa hur känsligheten hos 

de resultat Energimarknadsinspektionen ser som mest troliga, redovisas i detta 

kapitel en känslighetsanalys av huvudresultaten från föregående kapitel. De 

variabler som inspektionen anser osäkra har varierats för att spegla ett mer 

pessimistiskt scenario och ett mer optimistiskt scenario än vad de mest troliga 

scenarierna visar på. 

 

Förutsättningarna för ett sämsta tänkbara utfall har antagits som följer:  

Kostnaderna är underskattade med 10 procent. Alla intäkter har överskattats med 

20 procent. Dessutom antas att antalet elanvändare som väljer kontrakt med tim‐

debitering överskattats med 20 procent. Kalkylräntan höjs dessutom med 2 

procentenheter. 
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Förutsättningarna för ett bästa tänkbara utfall har antagits som följer: Kostnaderna 

är med rätt stor sannolikhet väl bedömda och dessa behålls därmed oförändrade i 

detta scenario. Likaså behålls räntan konstant. Intäkterna antas dock vara under‐

skattade och ökar med 20 procent. Antalet elanvändare som väljer kontrakt med 

timdebitering ökar också med 20 procent i detta scenario. 

Resultaten av känslighetsanalysen återges i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Sammanfattning av känslighetsanalyserna i kostnads- och intäktsanalysen 

Beräkningsalternativ 

 1 

Beräkningsalternativ 

 2 

Beräkningsalternativ  

3 

 

  Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Pessimistisk 

utfall 

‐200 MSEK  ‐2 800 MSEK  ‐500 MSEK  ‐20 000 MSEK  ‐8 400 MSEK 

Positivt utfall  2 700 MSEK  1 500 MSEK  3 900 MSEK  ‐15 000 MSEK  ‐1 500 MSEK 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

5.2.4 Sammanfattning av resultaten 
 

För att bedöma vilket scenario som kan anses som det mest fördelaktiga utifrån 

kostnads‐ och intäktsanalysen behöver det mest troliga utfallen och de pessimis‐

tiska och optimistiska scenariorna analyseras tillsammans. I Tabell 3 sammanställs 

nettoresultaten för de olika beräkningsalternativ som analyserats. 

Tabell 3: Nettoresultat av mest samtliga beräkningsutfall 

Beräkningsalternativ 

1 

Beräkningsalternativ  

2 

Beräkningsalternativ  

3 

 

  Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Sannolikt 

utfall 

1 541 MSEK  ‐567 MSEK  1 989  MSEK  ‐19 000 MSEK  ‐3 400 MSEK 

Pessimistiskt 

utfall 

‐200 MSEK  ‐2 800 MSEK  ‐500 MSEK  ‐20 000 MSEK  ‐8 400 MSEK 

Positivt utfall  2 700 MSEK  1 500 MSEK  3 900 MSEK  ‐15 000 MSEK  ‐1 500 MSEK 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

Sammantaget är nettonuvärdet för de mest troliga scenariorna högst i beräknings‐

alternativ 2 sammankopplat med månadsvis timavräkning. Näst högst nettonu‐

värde har beräkningsalternativ 1. Skillnaden mellan beräkningsalternativen är 

cirka 400 MSEK. Att det inte skiljer mer mellan de två beräkningsalternativen i det 

mest troliga utfallet beror till stor del på lägre tillkommande kostnader i beräk‐

ningsalternativ 1. Detta pga att i beräkningsalternativ 1 antas att inga elmätare 

behöver bytas ut. Investeringsbehovet blir därmed cirka 600 MSEK lägre för 

beräkningsalternativ 1 än för beräkningsalternativ 2.  
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Beräkningsalternativ 1 innebär ett kunddrivet införande av timdebitering vilket 

har antagits kommer att leda till en långsammare tillväxt av timavräknade elan‐

vändare. Detta gör att de totala kostnaderna för den dagliga driften hålls nere i 

beräkningsalternativ 1. Däremot kommer kostnaderna för den dagliga driften att 

vara högre per kund i beräkningsalternativ 1. Orsaken till det är att det är dyrare 

per uttagspunkt att introducera ett nytt system med en successiv övergång till 

timdebitering än att med en engångsåtgärd föra över samtliga kunder till samma 

system. Baksidan av ett kunddrivet införande är att färre elanvändare blir aktiva 

och att intäkterna av beräkningsalternativ 1 också blir lägre än för 

beräkningsalternativ 2.  

 

Att driftskostnaden för daglig timavräkning är högre än för månadsvis timavräk‐

ning resulterar i betydligt sämre nettonuvärden för beräkningsalternativ med 

daglig timavräkning. Detta syns tydligast i beräkningsalternativ 3 men även i 

beräkningsalternativ 2. I beräkningsalternativ 3 har dessutom alla elanvändare 

timregistrering av sin förbrukning. Detta driver kostnaderna samtidigt som 

intäkterna inte ökar i samma grad. Orsakerna till att intäkterna inte ökar nämnvärt 

är framförallt att de tillkommande elanvändarnas elförbrukning är liten. Detta 

innebär att deras förutsättningar och incitament är sämre än för elanvändare med 

större elförbrukning.  

 

Det bör noteras att alla effekter inte varit möjliga att kvantifiera inom ramen för 

detta projekt. Dessa redovisas som icke kvantifierade variabler och finns både på 

intäkts‐ och kostnadssidan av analysen. Energimarknadsinspektionen bedömning 

är att det i synnerhet är positiva effekter, som följer av att aktiva elanvändares 

reaktioner påverkar marknadens funktion i positiv riktning, som inte kvantifierats. 

Inspektionens bedömning är också att de icke kvantifierade effekterna inte är 

symmetriskt fördelade utan att värdet av de icke kvantifierade intäkterna är större 

än värdet för icke kvantifierade kostnader. Detta gör att de resultat som presente‐

rats ovan kan antas ligga i den lägre delen av intervallet för vad de verkliga 

effekterna av beräkningsalternativen är. Energimarknadsinspektionens bedömning 

är att värdet av de positiva icke kvantifierade effekterna är stora.  

Ett räkneexempel kan illustrera detta. En av de effekter som ej kvantifierats är hur 

de aktiva elanvändarnas agerande påverkar andra än dem själva. Vid t ex 

prisspikar kommer de aktiva elanvändarna att minska sin elanvändning vilket ger 

direkta effekter vilka syns i deras egna elräkningar. Vad som inte syns i deras 

elräkning men väl i elräkningarna hos de elanvändare som inte är aktiva, är att de 

aktiva elanvändarnas beteende sänker elpriset för den givna timmen. Beräkningar 

som Energimarknadsinspektionen gjort visar att om priset sänks med 5 procent vid 

en prisspik om 10 000 kronor per MWh kommer det totala värdet av den sänk‐

ningen för hela elanvändarkollektivet att för den enskilda timmen vara kring 13 

miljoner kronor (givet en förbrukning på 26200 MWh per timme). Dvs vid 10 

prisspikar per år kommer priset de inaktiva elanvändarna betalar för sin el att 

minska med över 100 miljoner kronor per år beroende på att de aktiva elanvän‐

darnas beteende sänker spotpriset. Om tillräckligt med förbrukningsflexibilitet 

skulle finnas för att halvera elpriset skulle värdet av förbrukningsreduktionerna 

för kollektivet komma upp i 130 miljoner kronor per timme. Det bör nämnas att i 

beräkningarna har enbart svensk förbrukning beaktats, dvs beräkningarna 
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betraktar Sverige som ett enskilt prisområde, Värdet ökar ytterligare om fler 

länders förbrukning läggs till. 

Det kan konstateras att beräkningsalternativ 3, timregistrering av alla elanvändare, 

inte visar positiva nettonuvärden vare sig med daglig timavräkning eller månads‐

vis timavräkning. Beräkningsalternativ 2, timregistrering av elanvändare med 

högre årsförbrukning än 8000 kWh, visar inte heller helt robusta resultat. För 

beräkningsalternativ 2 kopplat till månadsvis timavräkning ger det mest optimis‐

tiska scenariot stora positiva värden. Samtidigt är fortfarande det mest pessimis‐

tiska scenariot förknippat med negativa nettonuvärden. I alla fall om man inte 

räknar med effekterna från de ej kvantifierade variablerna. Om man lägger till dem 

så är det högst troligt att nettonuvärdet blir positivt även i det pessimistiska 

scenariot.  

 

För beräkningsalternativ 1, frivilligt införande av timdebitering, är det pessimis‐

tiska alternativet något bättre än för beräkningsalternativ 2. Samtidigt genererar 

såväl det mest troliga utfallet som det optimistiska scenariot lägre nettonuvärden 

för beräkningsalternativ 1,i det optimistiska scenariot väsentligt lägre. Dessa resul‐

tat speglar också Energimarknadsinspektionens uppfattning att utvecklingen mot 

fler timavräknade elanvändare kommer att ske långsammare om utvecklingen sker 

helt utifrån ett kunddrivet initiativ. Med ett mindre antal aktiva elanvändare finns 

också risken att de effekter som de aktiva elanvändarna bidrar med för de elanvän‐

dare som inte är aktiva inte blir lika omfattande. Sammantaget är 

Energimarknadsinspektionens bedömning att utifrån kostnads‐ och intäktsana‐

lysen är beräkningsalternativ 2 kopplat till månadsvis timavräkning det mest 

fördelaktiga alternativet.   
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6 Sammanfattande analys, 
slutsatser och förslag  

Miljö- och klimatmål centrala utmaningar för morgondagens 
elmarknad 
Under 2008 presenterade EU det så kallade 20/20/20‐paketet vilket är grunden för 

EU:s klimat och energipaket men också dess förslag på hur risker med klimat‐

förändringar ska hanteras. Paketets målsättning är att växthusgaser ska minska 

med 20 procent till 2020, att minst 20 procent av energin då ska vara förnybar och 

energieffektiviteten öka med 20 procent. Som en följd av förslagen har också 

Direktiv 2009/28/EG (förnybarhetsdirektivet) och Direktiv 2009/72/EG (tredje 

elmarknadsdirektivet) kommit fram. I Sverige har de europeiska målen 

utkristalliserats i form av Regeringens propositioner 2008/09:162 och 163 om en 

sammanhållen klimat‐ och energipolitik. 

 

För att de av regeringen uppställda målen ska nås, krävs att det på elmarknaden 

finns en infrastruktur och regelverk som möjliggör för marknadens aktörer att 

agera efter de nya förutsättningar som kommer att gälla. 

Det som framförallt kommer att förändras är att en betydande interaktion mellan 

produktion och konsumtion kommer att krävas för att hantera de förnyelsebara 

produktionsslagen. Intermittent produktion kräver att elanvändarna blir aktiva 

aktörer på en utvecklad elmarknad.  

För att elmarknaden ska kunna klara de nya förutsättningarna krävs att den 

fysiska infrastrukturen skapar förutsättningar och incitament för marknadens 

aktörer att agera, dvs en utveckling mot intelligenta elnät och ett regelverk som 

stödjer dess funktionaliteter. Framtidens intelligenta elnät innehåller framförallt 

möjligheten för olika komponenter att kommunicera med varandra så att styr‐

ningen av energi‐ och effektuttag i nätet optimeras. Ett annat centralt inslag i 

diskussionen om intelligenta elnät är kravet på elanvändarna att bli mer aktiva och 

delaktiga än vad de är idag. Möjligheterna att sända prissignaler till kunderna och 

nyttogöra deras respons i form av effekt‐ och energiminskningar ingår som en 

viktig förutsättning. En central förutsättning för detta är smarta mätare.  

Ökad förbrukningsflexibilitet är nödvändigt för att utveckla 
dagens elmarknad  
För att understödja klimatmålen och möjliggöra en fungerande elmarknad fram‐

över behövs en utveckling av elmarknaden. Främst handlar det om ett steg mot en 

utvecklad och en effektivare marknad genom en mer elastisk efterfrågan. En 

elmarknad där elanvändarna anpassar sin elanvändning efter rådande produk‐

tionsförhållanden i långt större utsträckning än vad som är fallet idag.  

 

En ökad förbrukningsflexibilitet på elmarknaden möjliggör inte bara att klara 

klimatmålen utan ger också en väsentligt bättre fungerande och effektivare 
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marknad. Fördelarna som kan knytas till en ökad förbrukningsflexibilitet är flera 

och inbegriper alla marknadens aktörer: 

 

 en ökad förbrukningsflexibilitet skulle vara stabiliserande för priset på 

råkraft, 

 bidra till att minska producenternas potentiella möjligheter att ensidigt 

bestämma elpriset och därmed även stärka förtroendet för elmarknaden, 

 ökad förbrukningsflexibilitet skulle även bidra till att effektbristsituationer 

kan undvikas.  

 priskänsliga elanvändare kan också ersätta topplastkapacitet, vilket i 

förlängningen skulle kunna innebära minskad miljöpåverkan om 

fossilbaserad topplastproduktion ersätts med förbrukningsreduktioner. 

 

Elanvändare på dagens elmarknad saknar i många fall en direkt koppling mellan 

den nordiska elbörsens timvisa spotpris och det pris som elanvändaren betalar. 

Detta leder till en ineffektiv resursallokering och att de ovan beskrivna fördelarna 

inte nås med dagens marknadsdesign. Dagens marknadsdesign innebär i stort att 

elanvändare är passiva, att elanvändaren inte har möjlighet att påverka elpriset 

och inte heller kan denne med lätthet styra sin elkonsumtion utifrån spotpriset, då 

tillräckliga ekonomiska incitament saknas. 

 

Energimarknadsinspektionen bedömer att ökad förbrukningsflexibilitet är 

nödvändig för en bättre fungerande och effektivare elmarknad.  

Ett system för timvis mätning av fler elanvändare är en 
förutsättning för en förbättrad elmarknad 
För att de ekonomiska incitamenten ska finnas för elanvändarna krävs att de får 

möjlighet att anpassa sin elanvändning till de rådande spotpriserna. För det krävs 

timregistrering av elanvändarens förbrukning. Utan timregistrering kan elanvän‐

daren inte teckna ett kontrakt som bygger på timvis elförbrukning och koppling till 

rådande spotpris. Förutom timregistrering behöver elanvändaren tillräckliga 

incitament samt möjlighet att på ett enkelt sätt vara med och påverka det timvisa 

spotpriset. Med timregistrering kan elanvändare genom sin elleverantör (eller 

annat ombud) komma överrens om att styra elanvändarens anläggning (efter t ex 

förväntade spotpriser) så att elleverantören kan ta med elanvändarens förbrukning 

i sina bud till spotmarknaden.  

 

Energimarknadsinspektionen bedömer att det kommer vara nödvändigt med en 

övergång till timvis registrering och avräkning även för uttagspunkter med 

abonnemang om högst 63 ampere för att uppnå de förändringar som krävs för att 

möta morgondagens utmaningar på elmarknaden.  

Positiv nytta med övergång till timmätning av hushållskunder 
om det sker på rätt sätt 
I valet av åtgärder kan konstateras att små förändringar avseende mätning och 

rapportering innebär mindre kostnader för företagen men riskerar samtidigt att 

resultera i endast en marginell påverkan på elmarknaden. En större förändring 
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innebär för företag såväl som marknad det motsatta, förutsatt att förändringen är 

genomförd på ett korrekt sätt.  

 

För att klara de utmaningar som morgondagens elmarknad möter krävs stora 

förändringar och långsiktiga satsningar. Dessa förändringar består i: 

 

 förändrad produktions‐ och konsumtionsstruktur, 

 förändrat kundbeteende främst i form av utökad förbrukningsflexibilitet, 

 förändrad infrastruktur med intelligenta elnät. 

Nyttan med timregistrering och avräkning skiljer sig beroende på hur det imple‐

menteras. Den kostnads‐ och intäktsanalys som Energimarknadsinspektionen 

genomfört av ett antal olika sätt att införa timregistrering och avräkning för 

uttagspunkter om högst 63 ampere visar att det är viktigt att en implementering 

görs på rätt sätt. Vilka val som görs för vilka elanvändare som ska timregistreras 

och vilket avräkningssystem som ska användas kommer att påverka den totala 

nyttan som förändringen ger.  

Energimarknadsinspektionen kan av kostnads‐ och intäktsanalysen konstatera att 

resultatet av ett införande av timvis mätning och avräkning för hushållskunder 

framförallt avgörs av vilka kostnader som det medför. Detta bestäms främst av på 

vilket sätt det implementeras. Energimarknadsinspektionen kan vidare konstatera 

att det avräkningssystem som idag används för timregistrerade elanvändare med 

abonnemang över 63 ampere inte är anpassat för att implementera i större skala 

utan betydande kostnader.  

För att en implementering av timregistrering och avräkning ska få ett positivt utfall 

för elanvändarna och samhället krävs att det görs på ett sätt som minimerar 

kostnaderna samtidigt som de positiva nyttorna maximeras. 

 

Av den genomförda kostnads‐ och intäktsanalysen kan 

Energimarknadsinspektionen konstatera att ett införande för samtliga 

hushållskunder inte idag skulle innebära en positiv samhällsnytta. Detta beror 

framförallt på att dagens system för timavräkning är alltför kostnadsdrivande men 

också på att alltför små elanvändare har mycket små möjligheter att genom 

anpassning av förbrukningen bidra med positiva nyttor. 

 

De alternativ som är värda att beakta är ett scenario med ett frivilligt införande av 

timdebitering (beräkningsalternativ 1) och scenario med ett lagstadgat införande 

av timdebitering för elanvändare med förbrukning över 8000 kWh per år (beräk‐

ningsalternativ 2). Analysen av dessa visar på likvärdiga samhällsekonomiska 

resultat. Känslighetsanalyserna visar dock att den potentiella nyttan av ett lyckat 

införande är betydligt större i det alternativ som innebär ett lagstadgat införande 

för samtliga elanvändare med förbrukning över 8000 kWh per år. 

Energimarknadsinspektionens bedömning att utvecklingen mot fler timavräknade 

uttagspunkter kommer att ske långsammare om utvecklingen sker helt utifrån ett 

kunddrivet initiativ, vilket också visas av kostnads‐ och intäktsanalysen. 

 

Det ska dock noteras att små förändringar av de parametervärden som använts 

påverkar resultaten i analysen. I det sammanhanget bör det även noteras att 
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Energimarknadsinspektionen inom ramen för uppdraget inte haft möjlighet att 

kvantifiera annat än direkta intäktsposter som normalt är förknippade med ökad 

förbrukningsflexibilitet. Dessa utgörs av stora positiva nyttor i form av t ex 

förbättrad elmarknad och prisbildning samt minskad risk för effektbrist. Genom 

att dessa nyttor ej beaktats i analysen är den totala nyttan väsenligt högre än 

beräknat.  

 

Energimarknadsinspektionen anser att det inte bör föreligga några tvivel om ett 

positivt samhällsekonomiskt värde av ett införande av timvis mätning och 

avräkning för större hushållskunder förutsatt att drifts‐ och införandekostna‐

derna kan minimeras.  

Förestående förändringar i elmarknaden talar för ett stegvis 
införande 
Energimarknadsinspektionen konstaterar att det finns ett antal skäl som talar för 

en stegvis anpassning till timvis registrering och avräkning av uttagspunkter 

under 63 ampere: 

 Det råder, trots noggranna analyser, viss osäkerhet om vilka de faktiska 

effekterna av en övergång till timvis mätning och avräkning leder till hos 

de olika kundgrupperna i fråga. De kostnader som är förknippade med en 

övergång kommer däremot omedelbart. Detta talar för en stegvis anpass‐

ning för att inte skapa onödigt höga kostnader för kunderna utan mer 

kunskap om effekterna därav. 

 Den nyligen genomförda så kallade månadsreformen har inneburit stora 

investeringar i mätare och avläsningssystem m.m. Flertalet av dessa 

investeringar har genomförts så sent som 2008 och 2009. Ytterligare 

mätarbyten och anpassningar av kringsystem i förtid skulle tvinga fram 

orimligt höga kostnader för landets elanvändare. Dock har ett stort antal 

elnätsföretag genomfört mätarbyten anpassade till högre krav än de som 

ställdes i månadsreformen, vilket innebär att det i viss mån redan idag går 

att utnyttja det teknikskifte som skett i och med månadsreformen.  

 De nya förutsättningar som en timreform skulle innebära kräver en 

anpassningsfas för såväl elleverantörer som elanvändare. En anpassning 

där nya typer av elhandelsavtal implementeras behöver i en konkurrens‐

utsatt marknad ges tid att växa fram i samspel med en efterfrågan från 

elanvändarna.  

 De närmaste åren kommer flera stora elmarknadsförändringar sannolikt 

att äga rum. Det handlar om förändringar som nordisk slutkundmarknad, 

nettodebitering, svensk‐norsk elcertifikatsmarknad och införandet av 

elområden i Sverige. Genom att aktörerna ges en rimlig möjlighet att 

koordinera olika åtgärder i IT‐system mm kan en totalt sett lägre kostnad 

för aktörerna och därmed kunderna, sannolikt uppnås.  

 Teknikutvecklingen kommer sannolikt bidra till effektivare system fram‐

över till lägre kostnader för kunderna. Detta talar också för ett inte alltför 

forcerat införande. 
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Energimarknadsinspektionens bedömning är att en stegvis anpassning mot 

timvis mätning och avräkning är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. En implementering innebär stora kostnader, vilka väsentligt kan 

minskas med en stegvis anpassning mot timvis mätning och avräkning.  

I framtiden kan det bli så att samtliga elanvändare ska kunna vara delaktiga på 

elmarknaden. Den ekonomiska analys som genomförts visar att det i dagsläget inte 

är ekonomiskt försvarbart att gå så långt som att låta alla elanvändare få sin 

förbrukning avläst per timme. Eftersom den framtida utvecklingen är svår att spå 

är det svårt att säga när och om det blir aktuellt att samtliga elanvändare blir 

timvis avlästa. Energimarknadsinspektionen bedömer att detta trots allt ligger 

bortom en överskådlig framtid. Det har framförts argument för att avvakta med ett 

införande av timvis mätning och avräkning tills att det blir aktuellt att införa detta 

för samtliga hushållskunder. Energimarknadsinspektionen bedömer dock att det i 

så fall väsenligt skulle försvåra en omställning av energisystemet. Därtill skulle 

den marknadsförbättring som ökad förbrukningsflexibilitet skulle innebära för 

kunderna skjutas på framtiden. 

Energimarknadsinspektionens förslag till åtgärder 

Krav på mätare och registrering 

Energimarknadsinspektionen föreslår att samtliga uttagspunkter med ett 

energiuttag om minst 8000 kWh per år ska få sin elförbrukning registrerad per 

timme.  

 

Energimarknadsinspektionen föreslår att avgränsningen på 8000 kWh per år, görs 

med utgångspunkt från historisk förbrukning. Detta innebär att en uttagspunkt 

som en gång överstigit ett energiuttag på 8000 kWh per år kommer att vara timvis 

avläst oavsett framtida förändringar i uttagspunktens förbrukning. 

 

Energimarknadsinspektionen föreslår att regeringen ger Styrelsen för ackreditering 

och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att se över och ändra föreskrifterna 

gällande kategori 1 mätare för timdebiterande system för att bättre passa timregi‐

strering och timdebitering av elanvändare. Energimarknadsinspektionen föreslår 

att mätvärdets energiupplösning för timregistrerande mätsystem för uttagspunkter 

med abonnemang om högst 63 ampere ska vara minst 1 decimal. 

Energimarknadsinspektionen föreslår också att kraven för största tidsavvikelse 

lämnas oförändrade jämfört med dagens krav på kategori 1 mätare som används 

för timdebitering, dvs. 60 sekunder.  

Krav på avräkning 

Energimarknadsinspektionen föreslår att uttagspunkter med säkring om högst 63 

ampere som blir timvis registrerade ska avräknas med ett avräkningssystem som 

ger elanvändarna tillräckliga incitament för att ge möjlighet att reagera på pris‐

signalerna på elbörsen Nord Pool. En viktig egenskap med ett sådant avräknings‐

system är också att det är kostnadseffektivt och att elanvändarna därmed inte 

påförs onödigt höga höjningar av nättariffen.  

 

Energimarknadsinspektionen kan konstatera att dagens schablonavräkningsmetod 

inte ger tillräckliga incitament till elanvändarna att reagera på förändringar i Nord 
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Pools spotpris. Energimarknadsinspektionen kan också konstatera att det 

timavräkningssystem som används för elanvändare över 63 ampere förvisso 

uppfyller kravet på att skapa incitament men av andra skäl är olämpligt att 

använda i större skala. Dessa skäl är främst att det inte är realistiskt att i närtid 

införa detta system i större skala utan att riskera att det balanshanteringssystem 

som Svenska Kraftnät ansvarar för, ställs inför svårigheter. Det andra skälet är att 

Energimarknadsinspektionen har kunnat konstatera att daglig timavräkning 

innebär betydande kostnader för elnätskunderna som inte tillför nyttor i samma 

utsträckning. 

 

Energimarknadsinspektionens bedömning är därför att ett alternativt avräknings‐

system som uppfyller kravet på att skapa tillräckliga incitament för elanvändarna 

och som samtidigt är kostnadseffektivt behöver utvecklas. Ett sådant arbete bör ta 

utgångspunkt i den avräkningsmetod som i rapporten benämns som månadsvis 

timavräkning. Denna metod uppfyller ställda krav och kan vidareutvecklas för att 

passa in i den framtida nordiska slutkundsmarknaden.  

Energimarknadsinspektionen föreslår därför att regeringen ger Affärsverket 

svenska kraftnät i uppdrag att utveckla en sådan avräkningsmetod och att arbetet 

bör harmoniseras med utvecklingen av den nordiska slutkundsmarknaden. 

Särskilda undantag för elnätsföretag 

För ett fåtal elnätsföretag i Sverige råder sådana omständigheter att en omställning 

för att klara ovanstående krav är uppenbart orimliga i relation till kostnad och 

nytta. För dessa företag föreslår Energimarknadsinspektionen att det ges möjlighet 

att hos Energimarknadsinspektionen ansöka om ett tidsbegränsat undantag från 

kraven på timvis registrering och avräkning. 

Tidplan för införande 

Energimarknadsinspektionen lämnar i kapitel 7 författningsförslag avseende 

ovanstående förändringar. Energimarknadsinspektionen bedömer när det gäller 

ikraftträdande av ny lagstiftning att marknadens aktörer behöver ges ca 1,5 år i 

förberedelsetid för att hantera de nya förutsättningarna. Ett införande bör därför 

tidigast ske 1,5 år efter att kraven införts i författning. 

Energimarknadsinspektionen kan dock se fördelar med att harmonisera ett 

införande av ny lagstiftning i enlighet med lämnade författningsförslag, med 

införandet av en nordisk slutkundmarknad, vilken enligt NordREG för närvarande 

förväntas vara implementerad 2015. 

 

Energimarknadsinspektionen kan slutligen konstatera att lämnade förslag förutom 

ändringar i ellagen också kommer att kräva ändringar i både mätförordningen och 

mätföreskrifterna. 
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7 Lagförslag och 
författningskommentar 

7.1 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 
Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857) 

att 3 kap. 10 ska ha följande lydelse, 

 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

3 kap. Nätverksamhet m.m. 
 

Skyldighet att mäta och beräkna överförd el 

10 § 

Den som har nätkoncession är skyldig 

att utföra mätning av mängden 

överförd el och dess fördelning över 

tiden. 

Den som har nätkoncession är skyldig 

att utföra mätning av mängden 

överförd el och dess fördelning per 

timme. 

  I en uttagspunkt där en elanvändare har ett 

säkringsabonnemang om högst 63 ampere 

och har eller har haft en förbrukning om 

minst 8 000 kWh per år ska 

nätkoncessionshavaren i stället per månad 

dels preliminärt beräkna mängden överförd 

el och dess fördelning per timme (preliminär 

timberäkning), dels mäta mängden överförd 

el och dess fördelning per timme (slutlig 

timberäkning). Detta gäller inte i 

uttagspunkter där en elanvändare har 

begärt att mängden överförd el ska mätas 

per timme. 

Om en elanvändare har ett 

säkringsabonnemang om högst 63 

ampere skall nätkoncessionshavaren i 

stället dels preliminärt beräkna 

mängden överförd el och dess 

fördelning över tiden (preliminär 

schablonberäkning), dels slutligt mäta 

mängden överförd el och beräkna dess 

fördelning över tiden (slutlig 

schablonberäkning). Detta gäller inte en 

elanvändare som begärt att mängden 

Om en elanvändare har ett 

säkringsabonnemang om högst 63 

ampere och har en förbrukning som 

understiger 8 000 kWh per år ska 

nätkoncessionshavaren i stället dels 

preliminärt beräkna mängden överförd 

el och dess fördelning över tiden 

(preliminär schablonberäkning), dels 

slutligt mäta mängden överförd el och 

beräkna dess fördelning över tiden 

(slutlig schablonberäkning). Detta gäller 
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överförd el och dess fördelning över 

tiden skall mätas. 

 

inte en elanvändare som begärt att 

mängden överförd el ska mätas per timme 

eller om mätning och beräkning ska ske 

enligt bestämmelserna i andra stycket. 

Det åligger nätkoncessionshavaren att 

rapportera resultaten av de mätningar 

och beräkningar som nämns i första och 

andra styckena. 

Nätkoncessionshavaren ska rapportera 

resultaten av de mätningar och 

beräkningar som nämns i första, andra 

och tredje styckena. 

Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer. 

  Nätmyndigheten får i det enskilda fallet 

helt eller delvis medge undantag från 

kravet i andra stycket. Ett undantag ska 

medges under en begränsad tid om 

högst fem år och får bara medges om 

kraven i andra stycket är uppenbart 

orimliga i relation till kostnaden och 

nyttan i nätkoncessionshavarens 

område.   

 

13 kap. Övriga bestämmelser 
 

                                                                 Överklagande 

  

5 § 

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 

18‐20 §§, 3 kap. 3, 6‐8, 9 b, 11, 14 och 15 

§§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3, 11‐13, 

15‐17, 26 och 27 §§, 8 kap. 4 a § samt 12 

kap. 8 och 11 §§, beslut av en 

tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2‐4 §§ 

samt beslut av den systemansvariga 

myndigheten om ersättning till den som 

enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller 

minska produktionen av el får 

överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd 

krävs vid överklagande till 

kammarrätten.  

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 

18‐20 §§, 3 kap. 3, 6‐8, 9 b, 10‐11, 14 och 

15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3, 11‐

13, 15‐17, 26 och 27 §§, 8 kap. 4 a § samt 

12 kap. 8 och 11 §§, beslut av en 

tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2‐4 §§ 

samt beslut av den systemansvariga 

myndigheten om ersättning till den som 

enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller 

minska produktionen av el får 

överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd 

krävs vid överklagande till 

kammarrätten.  
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Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt denna 

lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

7.2 Författningskommentar 
 

3 kap. 10 §  

Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av mängden överförd 

el och dess fördelning per timme. 

   I en uttagspunkt där en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 

ampere och har eller har haft en förbrukning om minst 8 000 kWh per år ska 

nätkoncessionshavaren i stället per månad dels preliminärt beräkna mängden 

överförd el och dess fördelning per timme (preliminär timberäkning), dels mäta 

mängden överförd el och dess fördelning per timme (slutlig timberäkning). 

Detta gäller inte i uttagspunkter där en elanvändare har begärt att mängden 

överförd el ska mätas per timme. 

   Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och har 

en förbrukning som understiger 8 000 kWh per år ska nätkoncessionshavaren i 

stället dels preliminärt beräkna mängden överförd el och dess fördelning över 

tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta mängden överförd el 

och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig schablonberäkning). Detta gäller 

inte en elanvändare som begärt att mängden överförd el ska mätas per timme 

eller om mätning och beräkning ska ske enligt bestämmelserna i andra stycket. 

   Nätkoncessionshavaren ska rapportera resultaten av de mätningar och 

beräkningar som nämns i första, andra och tredje styckena.  

   Närmare föreskrifter om angivna skyldigheter meddelas av regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer. 

   Nätmyndigheten får i det enskilda fallet helt eller delvis medge undantag från 

kravet i andra stycket. Ett undantag ska medges under en begränsad tid om 

högst fem år och får bara medges om kraven i andra stycket är uppenbart 

orimliga i relation till kostnaden och nyttan i nätkoncessionshavarens område.   

 

I första stycket införs ett förtydligande så att det nu uttryckligen framgår att 

huvudregeln är att mätning av el ska ske per timme.  

I paragrafen införs ett nytt andra stycke varigenom det införs en skyldighet att 

mäta mängden överförd el per timme i uttagspunkter som har ett 

säkringsabonnemang om högst 63 ampere och där elanvändaren har eller har haft 

en förbrukning på 8 000 kWh per år eller mer. Vidare införs ett krav på dessa 

uttagspunkter ska avräknas timvis per månad och schablonberäknas månadsvis på 

timvis basis.   

 

I tredje stycket motsvarar det nuvarande andra stycket med den ändringen att det 

numera endast är elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 

ampere och en förbrukning som understiger 8 000 kWh per år som ska 

schablonberäknas.  
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Det fjärde stycket motsvara det nuvarande tredje stycket men är ändrat så att även 

de nya mätningarna och beräkningarna ska rapporteras.  

 

Det femte stycket är redaktionellt oförändrat.    

 

Ett nytt sjätte stycke införs. Nätmyndigheten får bevilja ett nätföretag tidsbegränsat 

undantag på högst fem år från skyldigheten i andra stycket om timvis mätning, 

avräkning och beräkning för elanvändare som har ett säkringsabonnemang om 

högst 63 ampere och där elanvändaren har eller har haft en förbrukning på 8 000 

kWh per år eller mer. För ett fåtal elnätsföretag i Sverige råder sådana 

omständigheter att en omställning för att klara ovanstående krav är uppenbart 

orimliga i relation till kostnad och nytta. För dessa företag kan nätmyndigheten ge 

ett tidsbegränsat undantag från kraven på timvis registrering och avräkning. 

 

13 kap. 5 §  

Beslut av nätmyndigheten enligt 2 kap. 18‐20 §§, 3 kap. 3, 6‐8, 9 b, 10‐11, 14 och 

15 §§, 4 kap. 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3, 11‐13, 15‐17, 26 och 27 §§, 8 kap. 4 a § samt 12 

kap. 8 och 11 §§, beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2‐4 §§ samt beslut 

av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som enligt 8 kap. 2 § 

beordrats öka eller minska produktionen av el får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till 

kammarrätten.     

   Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt 

denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Första stycket ändras så att även beslut av nätmyndigheten om undantag från 

kraven på mätning i 3 kap. 10 § sjätte stycket får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol.  

Det andra stycket är oförändrat. 
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8 Konsekvensanalys 
Energimarknadsinspektionen föreslår att ellagen (1997:857) 3kap. 10§ ändras. 

Förslaget innebär att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere 

och en årlig energiförbrukning om minst över 8000 kWh får sin elförbrukning 

avläst per timme. Förslaget innebär vidare att dessa elanvändare blir avräknade 

med en ny avräkningsmodell som möjliggör elhandelskontrakt baserade på 

elanvändarens timvisa elförbrukning, men också kan kopplas till det timvisa 

elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Den av Energimarknadsinspektionen 

föreslagna förändringen genomförs genom att ge lagstadgad grund till detta 

förslag. Den föreslagna förändringen påverkar framförallt Affärsverket svenska 

kraftnät, balansansvariga företag, elhandelsföretag, elnätsföretag samt Sveriges 

elanvändare och då i synnerhet elanvändare med säkringsabonnemang om högst 

63 ampere och en årlig energiförbrukning om minst 8000 kWh. Förändringen 

påverkar även samhällsnyttan. 

Affärsverket svenska kraftnät 
Svenska Kraftnät är den organisation som har det fysiska ansvaret för att det 

svenska elsystemet är i balans. Arbetet med att hålla balansen görs på ett flertal 

sätt, men i slutänden så avräknar Svenska Kraftnät sina ekonomiska åtaganden för 

balanshållningen gentemot de balansansvariga företagen. Detta gör Svenska 

Kraftnät via de regler som ställs upp i ellagen (1997:857) kap 8, Övergripande 

systemansvar, balansansvar mm.  

Energimarknadsinspektionens förslag innebär att en andel av landets totala 

förbrukning är timavräknad medan en del är schablonavräknad, i likhet med 

nuvarande princip. Skillnaden är att elanvändare med säkringsabonnemang om 

högst 63 ampere och en årlig energiförbrukning om minst 8000 kWh i och med 

förslaget kommer att bilda en ny kategori vid slutavräkningen. För Svenska 

Kraftnät skulle förslaget innebära att slutavräkningen behöver kompletteras med 

en metod för att avräkna den förbrukning som i och med förslaget timregistreras 

men inte hanteras i den dagliga timavräkningen. En förändring i linje med 

liggande förslag skulle också innebära en justering av metoden för att hantera 

schablonleveranser. Energimarknadsinspektionens bedömning är att de 

förändringar som nämnts ovan kommer att innebär en initialkostnad i form av 

utvecklingskostnader för Svenska Kraftnät. Driftkostnaderna kommer dock endast 

påverkas marginellt jämfört med dagens system.  

Balansansvariga företag 
De företag som agerar som balansansvariga har tagit på sig ett ekonomiskt ansvar 

för att det för varje timme finns tillgång till lika mycket el som förbrukas i en 

uttagspunkt. Detta ansvar regleras gentemot Svenska Kraftnät via 

avräkningssystemet. En förändring till timavläsning och avräkning för 

uttagspunkter med säkringsabonnemang om högst 63 ampere innebär för de 

balansansvariga en omställning likväl som för Svenska Kraftnät. Den föreslagna 

förändringen riskerar, jämfört med dagens regler, att göra det svårare att 

prognostisera ”total schablonavräknad förbrukning i nätområdet” och därmed 

riskerar även balanskraftskostnaderna att öka. Detta då elanvändare med timavläst 
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förbrukning förväntas bli mer priskänsliga och förändra sin elförbrukning efter 

rådande priser mer än vad som görs idag. Mycket talar dock för att detta endast är 

kortsiktiga effekter. På längre sikt finns det faktorer som motverkar den ökade 

osäkerheten. Ökad erfarenhet av förbrukningsflexibilitet hos elanvändarna ger 

med tiden troligen ett förutsägbart mönster på hur de kommer att reagera på olika 

händelser och innebär sannolikt att de balansansvariga företagen med tiden 

kommer att få förbättrade beräkningsunderlag. 

Elleverantörer 
Elleverantören är det företag som säljer el till slutanvändaren, elanvändaren. 

Energimarknadsinspektionens förslag kommer för elleverantörerna att innebära en 

förändrad arbetsstruktur. En övergång från månadsvis rapportering till timmät‐

ning för elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere och en årlig energiför‐

brukning om minst 8000 kWh ställer nya krav på mätvärdeshanteringen då denna 

blir mer omfattanden än vid månadsvis mätning. Vidare skapar en förändring till 

timmätning möjlighet till nya avtalsformer mellan elleverantör och elanvändare. 

Nya avtalsformer kommer också innebära behov av ökade informationsinsatser 

från elleverantörernas sida. Vidare kommer debiteringssystemen belastas hårdare 

samtidigt som hantering av timvärden istället för månadsvärden kräver större 

datakapacitet och ställer högre krav på kvalitetskontrollen av mätserierna. 

Sammanfattningsvis kommer administrationen och avtalshanteringen för elleve‐

rantörerna sannolikt bli mer omfattande än idag.   

Även om timdebitering av elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere och 

en årlig energiförbrukning om minst 8000 kWh innebär ökade kostnader för 

elleverantören finns också positiva konsekvenser. Möjligheten att timdebitera 

elanvändare skapar nya, förbättrade konkurrensmöjligheter för elleverantörerna. 

Då en förändring öppnar för möjlighet att kunna skapa nya kontraktsformer 

förändras också möjligheten att konkurrera om elanvändarna. Vidare innebär 

kontrakt och avtal baserade på timvisa elpriser en lägre risk för elleverantörerna. 

Nätägare 
Nätägarna är de som bedriver nätverksamhet och som ansvarar för att överföra el. 

Nätägarna har också ansvaret för mätning av förbrukad el vilket innebär att 

utredningens förslag kommer att påverka dem när mätförfarandet påverkas Den 

infrastruktur som krävs för att kunna hantera timvis mätning av uttagspunkter 

med säkringsabonnemang om högst 63 ampere finns i många fall redan 

installerad, något som gjordes redan i samband med övergången till månadsvis 

avläsning. Dock finns områden där befintlig infrastruktur i dagsläget inte är 

kompatibel med de tekniska krav som timmätning innebär, vilket för med sig att 

berörda nätägare möter krav på nya investeringar vilket medför ökade kostnader.  

 

Med ökade krav på mätningen följer ökade driftskostnader. Det bör dock noteras 

att dessa kostnader kommer att vara olika mellan olika nätföretag. Detta då 

nätföretagen under åren har investerat i mätsystem som i varierande grad är 

förberedda för timvis mätning av uttagspunkterna. Det förslag som 

Energimarknadsinspektionen lägger fram innehåller möjlighet att söka undantag i 

fråga om krav på mätare och dylik infrastruktur för de nätägare som inte har 

förutsättningar att erbjuda timregistrering och avräkning till sina kunder på ett 
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ekonomiskt försvarbart sätt. Detta undantag medför också att förslaget minimera 

kostnader för förtida avskrivningar.  

Elanvändare 
De elanvändare som berörs av det presenterade förslaget är elanvändare med 

säkringsabonnemang om högst 63 ampere och en årlig energiförbrukning om 

minst 8000 kWh. Med timvis mätning och tillgång till dessa mätvärden ges 

elanvändaren avsevärt förbättrade möjligheter till energieffektivisering genom att 

denne på så sätt kan överblicka pris per kWh, den egna förbrukning och dess 

fördelning över dygnet. Som en direkt följd av detta skapas ökade möjligheter för 

elanvändaren att själv kunna påverka kostnaderna för den egna elanvändningen. 

Således skapar en förändring betydande besparingspotential för elanvändaren i 

fråga om elförbrukning. 

Det är således att betrakta som ett rimligt antagande att de elanvändare som berörs 

av förslaget, dvs. elanvändare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere 

och en årlig energiförbrukning om minst 8000 kWh, kommer att bli mer aktiva i 

fråga om fördelning av laststyrning och energieffektivisering. När så sker förvän‐

tas detta ge positiva effekter även på elanvändare som inte omfattas av den för‐

ändring som förslaget innebär, eller som väljer att inte vara aktiva. Det är rimligt 

att anta att mer aktiva kunder påverkar marknaden och dess funktioner i en 

positiv riktning där pristoppar i högre grad kan undvikas. Med aktiva elanvändare 

följer också en effektivare prissättning vilket kan innebära lägre genomsnittliga 

elpriser. Detta är positiva effekter som kommer hela marknaden till godo, inte 

enbart de timmätta elanvändarna.  

Som konstaterats ovan innebär en förändring att nätägaren möter vissa kostnader 

då mätförfarandet intensifieras med timvis mätning. Det är rimligt att anta att 

huvuddelen av dessa ökade kostnader lyfts till nätkollektivet med ökade nät‐

tariffer som följd. Timmätning är i dagsläget inte aktuellt för samtliga uttags‐

punkter, men de kostnader en reform innebär bör fördelas över hela nätkollektivet 

så att kostnaderna sprids på ett stort antal uttagspunkter. Med en sådan lösning 

blir kostnadsökningen per uttagspunkt liten. Energimarknadsinspektionen anser 

det befogat att låta nätkollektivet bära de kostnadsökningar som en timreform 

innebär för nätägaren. Detta då timmätning för elanvändare med abonnemang om 

högst 63 ampere men med en årlig energiförbrukning om minst 8000 kWh skapar 

positiva effekter för hela marknaden. Den positiva beteendeförändring som 

förväntas ske hos de timmätta elanvändarna, gällande elförbrukning och ökad 

förståelse gällande energieffektivisering, bidrar till en effektivare och bättre 

fungerande marknad vilket i slutänden kommer alla till godo.  

Samhällseffekter 
Som konstaterats i föregående stycke bidrar aktiva elanvändare till en effektivare 

prissättning som följd av ökad förbrukningsflexibilitet, något som kommer hela 

kundkollektivet till gagn. En mer elastisk efterfrågan gör att marknadens prissätt‐

ningsmekanism fungerar mer effektivt. Av det följer flera samhällsnyttor. 

 

Med aktiva kunder som anpassar sin förbrukning till de timvis rådande priserna 

kan som ovan nämnts pris/effekttoppar undvikas vilket för med sig betydande 
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kostnadsbesparingar för elanvändarna. Om förbrukningsreduktioner kan ersätta 

fossila bränslen vid effektbrist så erhålls också positiva miljönyttor av förslaget. 

Energimarknadsinspektionen 
Förslagen skulle innebära ett något utökat tillsynsansvar för 

Energimarknadsinspektionen, framförallt genom möjligheten för elnätsföretag att 

söka om ett tidsbegränsat undantag från huvudregeln om timvis registrering och 

avräkning. Bedömningen är dock att detta ryms inom inspektionens befintliga 

anslag. 
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 Bilaga 1  Internationell utblick 
För att få en inblick i hur små elanvändare hanteras i andra länder avseende 

timmätning och timavräkning har Energimarknadsinspektionen gjort en utblick 

vilken presenterar lägesstatus och utvecklingen av mätvärdeshantering för 

hushållskunder i några europeiska länder. Som grund för utblicken ligger bland 

annat rapporten Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering från 

ERGEG.47 Bilagan kommer att beskriva läget i Norge, Finland, Danmark, 

Storbritannien, Frankrike och Tyskland.  

Norge 
I Norge liksom i de flesta andra länder är det nätägaren som innehar det juridiska 

ansvaret för installation och underhåll av mätare samt mätvärdeshantering 

inklusive avläsning och kvalitetskontroll.48 I dagsläget ska mätpunkter tillhörande 

hushåll med högre förbrukning än 8000 kWh avläsas var tredje, varannan eller 

varje månad och vid årsskifte. Nätföretaget ska även registrera värden som 

slutförbrukaren själv rapporterat förutsatt att de inrapporterade värdena inte utgör 

en oskälig mängd. Slutförbrukare har rätt att kräva timmätning likväl som 

nätbolaget kan välja att timmäta. I de fall där slutförbrukaren kräver timmätning 

skall merkostnaden för en ny mätare betalas av denne med max 2500 NOK. När 

nätföretaget inte kan inhämta timvärden kan dessa uppskattas utifrån föregående 

veckas värden om inte nätbolaget och slutförbrukaren kommit överens om annat. 

Senast tre veckor efter att mätdata insamlats eller uppskattats ska dessa skickas till 

mätpunktens elleverantör. För mätpunkter med timvärden ska mätdata med 

kWh/h skickas till leverantör senast tre dagar efter mätveckans slut.49 

Hushåll med förväntad årlig förbrukning större än 8000 kWh ska faktureras i 

efterhand minst var tredje månad beroende av hur ofta mätaren avläses. Det kan 

även faktureras med bakgrund av uppskattad förbrukning för de fall där 

inhämtning av mätdata medför orimlig kostnad eller nackdel för nätbolaget. Det 

ska då upplysas på fakturan att förbrukningen är uppskattad. Annat 

faktureringssätt kan användas i de fall hushållets betalningsförmåga gör det 

nödvändigt eller förväntad årlig förbrukning är mindre än 8000 kWh. 50 

I slutet av 2009 föreslog den norska reglermyndigheten Norges vassdrags‐ og 

energidirektorat (NVE) en ändring i föreskrifter för införande av AMS. NVE:s 

föreslog krav på timvisa mätvärden med möjlighet att sänka mätintervallet till 15‐

minutersperioder under tider med hög effektbelastning. I de fall som mätarna inte 

klarar av att justeras om på detta vis ska de kalibreras för 15‐minutersintervall 

initialt. Mätvärden från AMS‐systemen ska överföras minst en gång per vecka. 

NVE föreslår att undantag för installation av AMS endast ska omfatta mätpunkter 

med ett uttag på mindre än 1000 kWh/år. Vidare ska förbrukningsinformation 

                                                           
47 E09‐RMF‐17‐03 
48 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
49 FOR 1999‐03‐11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning 

og fakturering av nettjenester, kap 3 
50 FOR 1999‐03‐11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning 

og fakturering av nettjenester, kap 6 
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kostnadsfritt göras tillgänglig för kunden via internet. De föreslagna ändringarna 

träder i kraft 1 januari 2018.51 

Finland 
Även i Finland ligger ansvaret för mätarinstallation och mätvärdeshantering på de 

lokala nätbolagen. Mätvärden samlas in från icke timmätta anläggningar en gång 

per år. Från och med januari 2014 kommer denna insamling ske minst tre gånger 

per år. Från de installerade ”smarta mätarna” samlas dock data generellt in en 

gång per månad tills slutet av 2011. Från och med januari 2012 kommer dessa 

mätare avläsas en gång per dag.52  Faktureringen av kundens elförbrukning baserar 

sig på mätarvärdena på elmätaren. Den lokala nätföretaget ansvarar för att 

mätningen av elförbrukningen utförs. Distributionsnätsinnehavaren ska erbjuda 

olika mättjänster, så som allmän entidsmätning, tvåtidsmätning av natt‐ och 

dagförbrukning, säsongs‐ och timmätning. Vilken elmätare som installeras hos 

kunden bestäms av den mättjänst kunden valt.53 

Finland har beslutat att från och med januari 2014 kommer kunden inte längre äga 

den installerade mätaren. Nätbolagen kommer kunna köpa mättjänster från 

specialiserade bolag men kommer fortsätta inneha ansvaret för mätaren och 

avläsningen.54   

En utrullning av ”smarta mätare” med krav på mätarintervall, kommunikation‐

svägar, datasäkerhet, fjärrstyrning och lokalt kommunikationsgränssnitt har 

beslutats och hösten 2009 hade 25 % av alla mätare ersatts med ”smarta mätare”. 

2014 kommer minst 80 % av alla kunder och små produktionsanläggningar ha 

timmätta ”smarta mätare”. Undantag från obligatorisk timmätning görs dock för 

kunder med en huvudsäkring om högst 25 A och kunder med huvudsäkring större 

än 25 A med en årsförbrukning om högst 5000 kWh.55  

Danmark 
I Danmark liksom i de övriga nordiska länderna är det de lokala nätbolagen som 

ansvar för mätning och installation av mätare. Danmark är dock ett av få länder 

där underhållet av mätarna sköts av en annan part än nätbolaget. Man har heller 

inga definierade obligatoriska mätfrekvenser på kundernas mätare men det 

normala är att kunden måste avläsa sin mätare en gång per år och meddela 

ställningen till nätbolaget. 56 

Danmarks Klima‐ og Energiministeriet har aviserat minimikrav för intelligenta 

mätsystem med målet att möjliggöra en intelligentare elförbrukning. I en första fas 

kommer de större förbrukarna att prioriteras.  

                                                           
51 Avanserte måle‐ og 

styringssystem (AMS) 

Forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 

om måling, avregning og samordnet opptreden ved 

kraftomsetning og fakturering av nettjenester 

52 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
53 www.emvi.fi/kuluttajainfo/pdf/fragor_om_elmarknaden.pdf 
54 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
55 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
56 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 

64 



Ett antal danska nätbolag har dock på eget initiativ påbörjat utrullningar av smarta 

mätsystem. Regeringens bedömning är att ca 50 % av alla danska elkonsumenter 

kommer att ha smarta mätare om några år. 2009 var ”smarta mätare” installerade i 

15 % av anläggningarna och ytterligare 35 % var på väg att installeras.57 

Förhandlingar pågår med Dansk Energi för att säkerställa att konsumenter som får 

smarta mätare innan minimikraven publiceras inte går miste om de fördelar som 

smarta mätsystem som uppfyller minimikraven kommer att kunna erbjuda.  

Storbritannien 
I Storbritannien ansvarar elhandlare för installation och underhåll av mätare samt 

mätvärdeshantering. Detta sköts dock i själva verket oftast av ombud. Mätarna ska 

enligt brittisk lag avläsas minst en gång vartannat år men det normala är att 

handlarna läser av mätarna en gång per kvartal alternativt halvår.  

I Storbritannien finns ett stort intresse för smarta elmätare och intelligenta elnät 

som ses som centrala komponenter i en omställning till ett energisystem med 

avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser än idag.58 Storbritanniens regering anser att 

all hem, företag och offentlig verksamhet bör ha smart, alternativt avancerad 

mätning av energiförbrukning anpassad till dennes behov. Denna typ av mätning 

ger elanvändaren bättre information och kontroll över sin energiförbrukning än 

vad dagens mätning ger. I oktober 2008 meddelade den brittiska regeringen sina 

planer på att genomföra en utrullning av ”smarta mätare” i alla brittiska hushåll 

till slutet av år 2020. Tidsplanen har nu skyndats på och i dagsläget är målet att 

hela systemet för smarta mätare, inklusive centrala data‐ och 

kommunikationstjänster, ska vara på plats senast hösten 2013.59 

Den 27 juli 2010 offentliggjorde den brittiska regeringen och reglerare, Ofgem, en 

gemensam rapport med förslag på hur smarta mätare för el och gas ska rullas ut 

inom den aktuella tidsramen. Den föreslagna strategin innebär att elhandlaren är 

ansvarig för mätarna kommer på plats. I inledningsskedet kommer elhandlaren att 

ges stor flexibilitet att reagera på konsumenternas efterfrågan på smarta mätare. På 

sikt planerar regleraren att ta fram målprofiler för elhandlarnas utrullning.60 

Storbritannien har ett utbrett användandet av för betalda mätare vilket innebär att 

konsumenterna betalar för sin konsumtion i förväg för en viss mängd el och/eller 

gas. De smarta mätarna som installeras i Storbritannien måste kunna hantera 

denna förvägs betalning och det skall det vara möjligt för en kund att byta mellan 

förvägs betalning och normalbetalning utan ett hembesök från leverantören. 

Mätaren ska kunna fjärrstyras så att man kan växla från en modell till en annan.61 

Ofgem föreslår en modell där alla installerade smarta mätare kommunicerar via ett 

långdistansnätverk till ett centralt system för hela landet. Leverantörer, nätbolag, 

och andra behöriga aktörer som behöver kommunicera med enstaka mätare går 

alltid via detta gemensamma centralsystem. Ansvar för att bygga och sköta denna 

gemensamma infrastruktur kommer att falla på en enskild organisation. Denna 

                                                           
57 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
58 www.ensg.gov.uk/assets/ensg_smart_grid_wg_smart_grid_vision_final_issue_1.pdf 
59 Smart Metering Implementation program: prospectus July 2010 
60 Smart Metering Implementation program: prospectus July 2010 
61Ofgem 
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organisation finns inte ännu men rollen går under namnet DataCommsCo (DCC). 

Förslaget innebär att en ny aktör sköter mätvärdeshanteringen. 62 

Frankrike 
Frankrike har ännu inte påbörjat en storskalig utrullning av smarta mätare. 

Däremot har det i Frankrike sedan lång tid funnits tariffer som styr elkonsumenter 

mot en mer priskänslig efterfrågan på el. Det har i sin tur präglat den franska 

debatten om smarta mätsystem och en ökad flexibilitet på elmarknadens 

efterfrågesida anses av avgörande betydelse för en effektivt fungerande 

elmarknad.63 

Den franska elmarknaden för hushållskunder avreglerades 1:a juli 2007. Hushållen 

har dock kunnat fortsätta med reglerade tariffer som bestäms av regeringen. Fram 

till den 30 juni 2010 hade ca 1,5 av 29,9 miljoner hushåll (ca 5,2 %) valt att lämna 

den reglerade marknaden genom att göra ett aktivt val av elleverantör. Av dessa 

valde 99 procent en s.k. alternativ elleverantör, dvs. en elleverantör som inte tillhör 

samma koncern som kundens nätbolag. Tio elleverantörer är verksamma i minst 90 

% av franskt territorium.64  

I Frankrike finns det två typer av tariffer som möjliggör för konsumenter att flytta 

sin elförbrukning från perioder med hög last till perioder med låg last. Dels finns 

vanliga Time‐of‐Use (ToU) tariffer med både säsongsmässiga samt dygnsmässiga 

prisvariationer och dessutom finns Critical‐peak pricing (CPP) tariffer med en eller 

två extra höga prisnivåer som elbolaget har rätt att införa med kort varsel då man 

ser att en allvarlig effekttopp (critical peak) närmar sig.65 Redan i juli 2005 infördes 

en lagändring som innebar att nätbolag måste göra det möjligt för elleverantörer 

att erbjuda sina kunder elpriser som varierar beroende på årstid eller dag, samt 

uppmuntrar konsumenter att begränsa sin konsumtion under höglastperioder. 66  

ToU tariffer kan idag tecknas av konsumenter som abonnerar på 6 kW effekt eller 

mer i både den reglerade67 och den avreglerade68 marknaden. ToU innebär att 

priset per kWh är ca 35 % billigare under 8 timmar per dag, mellan 22:00 och 06:00. 

Enligt EDF69   har drygt 30 % av hushållen (motsvarande 60 % av konsumtionen) 

ToU‐tariffer. Många av dessa hushåll har automatiskt styrda varmvattenberedare 

som styrs utifrån prissignalerna.70  

Tariffen för att utnyttja det allmänna elnätet kallas TURPE. Enligt fransk lag måste 

tariffen vara densamma i hela landet även om tariffen varierar beroende på 

kundens val av kontrakt t.ex. abonnerad effekt eller tidsdifferentierade tariffer.71 

Hur TURPE skall se ut bestäms av den franska regeringen efter förslag från den 

                                                           
62 Ofgem 
63 Le marché de détail de lʹélectricité 
64 Le marché de détail de lʹélectricité 
65 http://innovation.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Innovation/conference/06_Urvoas_2eme_vf.pdf 
66 Artikel 74, Loi n°2005‐781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique 
67 http://bleuciel.edf.com/abonnement‐et‐contrat/les‐prix/les‐prix‐de‐l‐electricite/tarif‐bleu‐47798.html 
68 http://www.apple.com/startpage/ 
69 EDF är ett stort energibolag i Frankrike men finns även i Europa. 
70 http://innovation.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Innovation/conference/06_Urvoas_2eme_vf.pdf 
71 principe d’égalité 
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franska regleraren, CRE. Processen är att CRE tar fram ett förslag som regeringen 

antingen godtar i sin helhet eller förkastar.72  

I oktober 2008 underkände den franska regeringen CRE’s förslag till hur TURPE 3 

skulle utformas. Det främsta skälet till att man underkände förslaget var att man 

ansåg att tarifferna borde innehålla ett större inslag av tidsdifferentiering (säsong, 

veckodag, tid på dygnet) för att stimulera flexibilitet på efterfrågesidan, särskilt 

under perioder med hög last. Redan 2005 ställde den franska regeringen krav på 

tidsdifferentierade tariffer. 73 

I februari 2009 74meddelade CRE att man håller på se över tariffstrukturen så att 

den uppfyller detta mål samtidigt som den drar nytta av de nya smarta elmätare 

som kommer att installeras i Frankrike. En omarbetad TURPE 3 75 gäller sedan den 

1 augusti 2009. Senaste uppdateringen trädde i kraft den 1 augusti 2010.76  

Den franska elmätarparken består av ca 35 miljoner elmätare, varav ca 10 miljoner 

är digitala och har ett kommunikationsgränssnitt som kunden eller en tredje part 

med kundens tillåtelse kan använda för att med hjälp av ett standardiserat 

kommunikationsprotokoll fjärravläsa informationen i mätaren.77 Mätarna har 

också ett relä som kan användas för att reglera laster i hemmet enligt en signal som 

skickas av EDF. Dessa elmätare är inte fjärravlästa och i de flesta fall använder man 

sig inte av varken TIC‐gränssnittet eller reläet. De digitala mätarna tillåter 

tidsdifferentierade tariffer då de har minst 2 register. 78 

Den 31 augusti 2010 offentliggjordes dekret no. 2010‐1022 om mätningsutrustning i 

det offentliga elnätet. Dekretet innebär bl.a. att nätbolag måste installera 

mätutrustning som möjliggör för nätanvändare att få tillgång till data om sin 

konsumtion och/eller produktion samt till tredje part med auktorisation från 

nätanvändaren. Data som registreras av mätarna måste göras tillgänglig minst 

dagligen. Alla små elkonsumenter schablonavräknas dock fortfarande ex post. 79 

Tyskland 
2008 avreglerades marknaden för mätning av el i Tyskland. Avregleringen innebar 

att oberoende mätoperatör kan vara ansvarig för installation och underhåll av 

elmätaren samt mätvärdeshanteringen. Kunden har en möjlighet att välja någon 

annan än nätägaren för att exempelvis sköta mätningen. I de fall kunden inte gjort 

ett aktivt val är det lokala nätbolaget som blir anvisad mätoperatör,80   dock är det i 

praktiken är oftast elhandlaren som är mätoperatör. Nätföretaget är, som anvisad 

mätoperatör, föremål för reglerade nättariffer. Trots avregleringen har de flesta av 

kunderna fortfarande nätägaren som mätoperatör. 81 

                                                           
72 http://www.cre.fr/fr/acces_aux_reseaux/reseaux_publics_d_electricite/tarification_acces_aux_reseaux 
73 http://www.cre.fr/fr/content/download/8705/153676/file/090226‐TURPE3.pdf 
74 http://www.cre.fr/fr/content/download/8115/144755/file/090210CommunicationTURPE.pdf 
75 http://textes.droit.org/JORF/2009/06/19/0140/0017/ 
76 http://www.cre.fr/fr/acces_aux_reseaux/reseaux_publics_d_electricite/tarification_acces_aux_reseaux 
77 sortie de téléinformation client ‐ interface TIC 
78 relais piloté sur la base du signal tarifaire émis par EDF 
79 Dekretet införlivar artikel 4 (IV) i lagen no. 2000‐108 från februari 2000 om modernisering och 

utvecklingen av det offentliga elsystemet. 
80 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
81 Intervju via mejl med Ines Handrack vid BNetzA.25 augusti 2010. 
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I dagsläget ska mätoperatören läsa av mätaren minst vart tredje år men fakturering 

av förbrukningen kan ske baserat på kundavläsning eller estimering.82   

Elhandlaren fakturerar kunden alla kostnader relaterade till elförbrukningen i de 

fall mätoperatören utgörs av elhandlaren eller nätägaren. Om en tredje part är 

mätoperatör faktureras konsumenten separat från denne. I dagsläget är det bara 

elhandlare och nätägare som tagit på sig rollen som mätoperatör och därför får 

konsumenten bara en räkning.83  

Den tyska regeringens syfte med avregleringen är att marknaden genom 

konsumenterna bestämmer vilka mätare och vilken ny elektronik som kommer att 

distribueras i Tyskland. Med anledning av denna intention finns det i dagsläget 

inte någon färdig plan för en obligatorisk heltäckande utrullning av ”smarta 

mätare”. Däremot har de tagit ett steg mot full utrullning genom att besluta att alla 

alla elmätare som installeras vid nybyggnationer eller större renoveringar från och 

med första januari 2010 ska vara ”smarta mätare”. Samtidigt ska samtliga kunder 

erbjudas ”smarta mätare” av operatörerna men kunden kan då välja att avstå från 

detta erbjudande till förmån för klassiska mätare.84 Med ”smarta” mätare menas i 

Tyskland mätare som mäter konsumenters faktiska förbrukning och som dessutom 

tillhandahåller information om vid vilken tid som förbrukningen skedde. 85  

Mätaren ägs av mätoperatören och om kunden väljer att byta mätoperatör kommer 

även mätaren att bytas. Upprepade byten av mätare är inte optimalt och därför 

arbetar regleraren (BNetzA) och även regeringen på att upprätta standard för 

mätare. I juni 2010 publicerade BNetzA ståndpunktsrapporten där man lägger 

fram de minimikrav som el‐ och gasmätare måste uppfylla för att visa 

konsumenternas faktiska förbrukning samt när den skedde. Ett av minimikraven 

är att det skall vara möjligt att mäta konsumtion under olika tidsperioder och 

därmed införa tidsdifferentierade priser. Ett annat minimikrav är att gränssnitten 

mellan mätare och de system som överför mätvärden från mätare till exempelvis 

centralsystem skall vara standardiserade.86 Introduktionen av smarta elmätare 

skall ske inom ramen för den befintliga marknadsstrukturen.  

Målet är att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna introducera elpriser 

som varierar över tiden. Vidare har BNetzA aviserat om ett förfarande för att 

bestämma standardiserade lastprofiler.87 Ytterligare ett steg i att ge 

elkonsumenterna möjlighet att påverka sina kostnader för elektricitet måste 

elbolaget senast den 30 december 2010 och så långt det är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt genomförbart ‐ erbjuda elkonsumenter tariffer som ger incitament till 

att spara energi och styra konsumtionen. Detta skall göras genom införandet av 

tidsdifferentierade (tageszeitabhängige) tariffer och effekttariffer (lastvariable).88 

 
82 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
83 Intervju via mejl med Ines Handrack vid BNetzA.25 augusti 2010. 
84 Status Review of Regulatory Aspects of Smart Metering, E09‐RMF‐17‐03 
85 http://www.gesetze‐im‐internet.de/enwg_2005/__21b.html 
86 Positionspapier zu den Anforderungen an Messeinrichtungen 
87 Eröffnung eines Festlegungsverfahrens zur Vereinheitlichung und Weiterentwicklung von 

Standardlastprofilverfahren (Strom) 
88 http://www.gesetze‐im‐internet.de/enwg_2005/__40.html 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskammern/BK7/Messwesen_Energie/Positionspapier_Anforderungen_BK6-09-170/Positionspapier_Anforderungen_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK6/2010/BK6-10-101bis200/BK6-10-101_BKV/BK6-10-101_BKV_NavNode.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK6/2010/BK6-10-101bis200/BK6-10-101_BKV/BK6-10-101_BKV_NavNode.html
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
I denna rapport redovisas kartläggningen av nuvarande teknikläget ute hos 

elnätsföretagen. Upphandlad konsult har varit Sweco och uppdraget består av att 

genomföra en enkätundersökning som riktar sig till elnätsägarna. 

1.2 Metod 
För att göra kartläggningen av teknikläget genomfördes en enkätundersökning. Ett 

brev med information om enkäten skickades ut med post till samtliga nätägare, 

cirka 170 stycken, och de hade möjlighet att besvara enkäten mellan den 2:a och 

28:e maj. Enkäten var webbaserad och i brevet fick nätägarna ett utdrag av 

frågorna i enkäten för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig innan de 

besvarade enkäten. En påminnelse skickades ut under svarstiden för att få in så 

många svar som möjligt. Totalt valde 139 företag att svara på enkäten. Nätägarna 

har ombetts att besvara en enkät per mätsystem för att det underlättar analysen av 

kostnader för att gå över till timdebitering. Totalt besvarades 176 enkäter.  

Respondenterna har fått uppge företag, mätsystem, områdeskoncessionsnummer, 

företagets totala antal uttagspunkter samt antal uttagspunkter inom aktuella 

koncessionsområden som mätsystemet, som de besvarar enkäten för, täcker in. 

Totalt har svar som täcker 5 025 696 uttagspunkter inkommit, av cirka 5 300 000 

uttagspunkter. De resterande frågorna i enkäten delades in i områden som följer 

systembilden och kan ses under avsnittet disposition: decentraliserad insam‐

lingsenhet, central insamlingsenhet, datalager, kvalitetssäkring och 

kommunikationslösning gentemot elhandlare och Svenska Kraftnät och övrig 

funktionalitet. 

I rapporten har svaren beräknats utifrån andel uttagspunkter med hjälp av pivot‐

tabeller.  Svaren redovisas genomgående i rapporten i figurer och i figurerna 

presenteras svaren i procent utifrån det totala antalet uttagspunkter som respon‐

denterna har angivit svar för, om inget annat anges. Vissa av svaren presenteras 

även i kartform och kartorna har tagits fram i QGIS för att ge en geografisk 

överblick över teknikläget. Kartorna är indelade i koncessionsområden och dessa 

kan, genom att respondenterna har angivit de mätsystem som finns i respektive 

koncessionsområde, kopplas samman med svaren i enkätundersökningen. När det 

finns fler mätsystem inom ett koncessionsområde delas området i lika delar efter 

antalet mätsystem. Uppdelningen speglar därför inte omfattningen av mätsystem 

inom koncessionsområdet. 
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1.3 Disposition 
Rapporten har delats in i kapitel som följer den övergripande systembilden enligt 

nedan. Systembilden visar, på en övergripande nivå, hela systemkedjan i vilken 

information från mätaren registreras, kommuniceras, samlas in och behandlas för 

olika ändamål i överliggande centrala system. Information från mätarna är, för‐

utom hantering av mätarregister, även annan kvalitetsrelaterad information som 

avbrottsinformation och kvalitet på spänning och distribution (korta kopplings‐

störningar i form av transienter eller spänningsfall) som förekommer i elnätet av 

olika orsaker. I databehandlingen ingår olika nivåer av kvalitetskontroller av 

mätarställningar, mätserier och anläggningsförutsättningar samt mätdatalagring 

av olika omfattning och ändamål. 
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2 Mätare 

I kapitlet presenteras respondenternas svar på frågor om mätaren i figurer och 

kartor. Kartorna har tagits fram i QGIS för att ge en geografisk bild över 

teknikläget. 

2.1 Registrering och insamling 
Respondenterna fick svara på vad de i dagsläget samlar in och registrerar. I figur 1 

visas svaren fördelade utifrån andelen uttagspunkter av de inkomna svaren. 

Svaren visar att mätarställning per timme eller timvärden samlas in och registreras 

för 20 procent av uttagspunkterna. För 6 procent av uttagspunkterna har 

respondenterna valt att svara Annat och dessa har angett:  

 Mätarställning per dygn och timvärde 

 Mätarställning var 27:e timme (eller 28:e) 

 En blandning av svarsalternativen  

För de som svarat 27:e eller 28:e timme gäller att svaret avser kommunika‐

tionstiden. En dygnsmätarställning inkommer alltså till insamlingssystemet 27‐28 

timmar efter dygnsskiftet. 

Figur 1: Vad som registreras och samlas in i andel uttagspunkter av de inkomna svaren 

 

I kartan nedan visas den geografiska fördelningen av enkätsvaren från figur 1. 

Respondenterna har angett svar per mätsystem och angett vilka koncessions‐

områden mätsystemet finns i. Vissa koncessionsområden har fler mätsystem och 

dessa har delats i lika delar efter antalet mätsystem. Koncessionsområdena kan 

därmed vara indelade i upp till fyra delar som symboliserar olika mätsystem och 
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det kan vara olika färger efter vad som samlas in och registreras från de olika 

mätsystemen. 

 

De respondenter som svarade att de samlar in och registrerar mätarställning per 

timme eller timvärden fick en följdfråga om anledningen till att de samlar in 

mätarställning per timme eller timvärden. Det var möjligt att ange fler svar och i 

figur 2 presenteras andelen uttagspunkter som respondenterna angivit respektive 

svar för. Som kan ses i figurerna har respondenterna valt att ange fler svar och de 

använder därmed timvärdena till flera syften. De som har svarat Annat har angett 

att de har timvärden till: 

 Kontroller 

 Systemets konstruktion 

 Eftersom de kan 
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Figur 2: Anledningar till att respondenterna samlar in och registrerar mätarställning per timme eller 
timvärden 

 

De som inte angav att de samlade in och registrerade mätarställning per timme 

eller timvärden fick besvara en fråga om det var möjligt att omkonfigurera 

systemet via fjärrkontroll för att samla in mätarställning per timme eller 

timvärden. Baserat på antalet totala uttagspunkter som respondenterna svarar för 

var det 53 procent som svarade ja och dessa visas i figur 3. I figuren visas även de 

20 procent som idag samlar in och registrerar timvärden. De som svarade nej på 

frågan om det gick att omkonfigurera systemet via fjärrkontroll fick en fråga om 

det finns funktionalitet i mätaren för att registrera mätarställning per timme eller 

timvärden. De som svarade ja motsvarar 21 procent av det totala antalet 

uttagspunkter av de inkomna svaren och kan ses i figur 3.  

Som figur 3 visar så är det därmed endast 6 procent av mätarna som idag inte 

samlar in och registrerar timvärden, inte kan omkonfigureras eller där det inte 

finns funktionalitet i mätaren för att registrera mätarställning per timme eller 

timvärden av de angivna svaren.  
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Figur 3: Vad mätaren kan hantera 

 

I kartan nedan visas vilka mätare som kan hantera timvärden. De områden som är 

gröna består av mätsystem som samlar in och registrerar mätarställning per timme 

eller timvärden idag, system som kan omkonfigureras via fjärrkontroll för att 

samla in mätarställning per timme eller timvärden och mätare som har funktiona‐

litet för att registrera mätarställning per timme eller timvärden. Områden som är 

röda kan inte hantera timvärden. 
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2.2 Kommunikation 
Respondenterna fick svara på vilken typ av kommunikation de har från mätarna 

till nästa del i systemet (koncentrator eller centralt insamlingssystem). Det var inte 

möjligt att ange fler svarsalternativ och majoriteten har därför valt att svara Annat 

och samtliga har angett en kombination av två eller alla tre av GPRS, PLC och 

Radio vilket kan ses i figur 4. 
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Figur 4: Typ av kommunikation frå mätaren 

 

Respondenterna fick sedan en fråga om hur ofta de samlar in mätarställningar eller 

mätvärden från mätaren. Deras svar i andel uttagspunkter visas i figur 5. Som kan 

ses i figurenmet samlar de flesta in mätarställningar eller mätvärden varje dag. 

Några av respondenterna har valt att svara Annat och dessa har uppgett: 

 Var 27:e timme (eller 28:e) 

 En blandning 

 4‐10 gånger per dygn 

För de som svarat 27:e eller 28:e timme gäller att svaret avser kommunikations‐

tiden. En dygnsmätarställning inkommer alltså till insamlingssystemet 27‐28 

timmar efter dygnsskiftet. 
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Figur 5: När mätarställningar eller mätvärden samlas in 

 

I kartan nedan visas den geografiska fördelningen av resultatet från enkätsvaren 

när mätarställningar eller mätvärden samlas in. 
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3 Koncentratorer 

I följande kapitel presenteras respondenternas svar på frågor avseende koncen‐

tratorer. Respondenter med en andel av 10 procent av uttagspunkterna svarade att 

de inte hade koncentratorer. Det var även respondenter som stod för 10 procent av 

uttagspunkterna som valde att inte svara på frågorna om koncentratorer. Därmed 

är det svar från respondenter som representerar 80 procent av uttagspunkterna 

som kommer att presenteras i figurenmen så i kapitlet står 100 procent för 4020557 

uttagspunkter. 

3.1 Kapacitet för att hämta in timvärden 
Respondenterna har svarat på vilken kapacitet de har för att hämta in timvärden 

till koncentratorerna. Som kan ses i figur 6 kan timvärden från 48 procent av 

uttagspunkterna av de angivna svaren hämtas till koncentratorerna. För 20 procent 

av uttagspunkterna är kapaciteten för att hämta in timvärden till koncentratorerna 

mindre än något av alternativen nedan, timvärden från mindre än 70 procent av 

mätarna kan hämtas varje vecka. 

Figur 6: Kapacitet för att hämta timvärden till koncentratorerna 

 

I kartan nedan presenteras den geografiska fördelningen av resultatet av enkät‐

svaren för frågan om vilken kapacitet nätägarna har, uppdelat i koncessionsom‐

råden, för att hämta in timvärden till koncentratorerna.  
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3.2 Lagringskapacitet 
Respondenterna fick svara på ett påstående om timvärden från samtliga mätare 

anslutna till koncentratorn kan sparas i minst en månad i koncentratorn. 

Svarsfördelningen utifrån andel uttagspunkter av de inkomna svaren visas i figur 

7. Som kan ses i figurenmet kan timvärden från 64 procent av uttagspunkterna 

sparas i koncentratorerna i minst en månad utifrån enkätsvaren.  
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Figur 7: Lagringskapacitet i koncentratorn 

 

3.3 Kommunikation 
Kommunikation sker i nästa steg mellan koncentrator och den centrala 

insamlingsenheten. Respondenterna fick svara på vilken/vilka teknik/‐er som de 

använder för kommunikation mellan koncentrator och central insamlingsenhet. 

Fler svar var möjliga att ge och i figur 8 kan ses att 86 procent har svarat att de har 

GPRS som kommunikationsteknik och 33 procent som har uppgett IP som 

kommunikationsteknik. Det är 17 procent som har valt att ange Annat och dessa 

har bland annat angett: 

 Signalkabel 

 PSTN/Telefoni 

 ADSL 

 GPS 
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Figur 8: Kommunikation mellan koncentrator och central insamlingsenhet 
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4 Centralt insamlingssystem 

I kapitlet presenteras respondenternas svar på frågor om det centrala insamlings‐

systemet. 

4.1 Kapacitet för att hämta in timvärden 
I figur 9 presenteras svarsfördelningen över antalet uttagspunkter som respon‐

denterna har uppgett på frågan om vilken kapacitet de har för att hämta in mät‐

värden från koncentratorerna till det centrala insamlingssystemet. För majoriteten 

av uttagspunkterna, utifrån enkätsvaren, kan timvärden för minst 70 procent av 

mätarna hämtas varje dygn. För 27 procent av uttagspunkterna är kapaciteten 

mindre än att timvärden från 70 procent av mätarna kan hämtas varje vecka. 

Figur 9: Kapacitet för att hämta in timvärden till det centrala insamlingssystemet 

 

I kartan nedan presenteras den geografiska fördelningen indelat i koncessions‐

områden över svaren på frågan om vilken kapacitet nätägarna har för att hämta in 

timvärden till det centrala insamlingssystemet.  
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4.2 Kapacitet för att leverera timvärden 
Nästa steg i systemet är att leverera timvärden från det centrala insamlings‐

systemet till ”datalagret”. Respondenterna har fått uppge kapacitet för att leverera 

timvärden till ”datalagret” och resultatet visas i figur 10. För cirka 29 procent av 

uttagspunkterna kan timvärden från i stort sett samtliga mätare levereras varje 

dygn. Det är dock en relativt stor andel av respondenterna som har uppgett att 

kapaciteten att leverera timvärden är mindre än att timvärden från 70 procent av 

mätarna kan levereras varje vecka, cirka 47 procent av uttagspunkterna utifrån 

enkätsvaren. 
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Figur 10: Kapacitet för att leverera timvärden från det centrala insamlingssystemet till ”datalagret” 

 

I kartan nedan presenteras den geografiska fördelningen indelat i koncessionsom‐

råden över svaren på frågan om vilken kapacitet nätägarna har för att leverera 

timvärden från det centrala insamlingssystemet till ”datalagret”. 
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5 Datalager, kvalitetssäkring och 
kommunikationslösning 
gentemot elhandlare och 
svenska kraftnät 

I följande kapitel presenteras svar från respondenterna för det sista steget i 

systemet: datalager, kvalitetssäkring och kommunikationslösning gentemot 

elhandlare och Svenska Kraftnät. 

5.1 Kapacitet för att ta emot och kvalitetssäkra timvärden 
Respondenternas svar på vilken kapacitet de har för att ta emot och kvalitetssäkra 

timvärden presenteras i figur 11. Svarsfördelningen visar att kapaciteten för 71 

procent av uttagspunkterna utifrån enkätsvaren är mindre än att timvärden från 

mellan 70 och 95 procent av mätarna kan tas emot och kvalitetssäkras varje vecka. 

Figur 11: Kapacitet för att ta emot och kvalitetssäkra timvärden 

  

I kartan nedan presenteras den geografiska fördelningen över svaret från nätäg‐

arna på frågan om vilken kapacitet de har för att ta emot och kvalitetssäkra tim‐

värden. 
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5.2 Kvalitetssäkring av data 
Respondenterna har fått svara på var kvalitetssäkring av data sker, i ett separat 

system eller i företagets affärssystem. För majoriteten av uttagspunkterna utifrån 

enkätsvaren sker kvalitetssäkring av data i ett separat system, 65 procent, och för 

35 procent av uttagspunkterna sker kvalitetssäkring av data i företagets 

affärssystem.  

5.3 Kapacitet för att skicka avräkningsdata till svenska 
kraftnät och elhandlare 

Respondenterna fick besvara påståendet: Avräkningsdata enligt nuvarande 

regelverk för timavräknade kunder kan idag hanteras för samtliga uttagspunkter. 

Enligt respondenternas svar utifrån andel uttagspunkter kan avräkningsdata enligt 

nuvarande regelverk för timavräknade kunder hanteras för samtliga uttagspunkter 

för 24 procent av uttagspunkterna och kan inte hanteras för 76 procent av 

uttagspunkterna.  
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5.4 Kapacitet för att åtgärda/avhjälpa fel i fält  
I figur 12 presenteras resultatet på frågan om vilken kapacitet respondenterna i 

dagsläget har för att åtgärda/avhjälpa fel i fält för uttagspunkter med ett krav på 

timmätning. Som kan ses i figurenmet anser respondenter med en andel av 73 

procent av uttagspunkterna att de behöver längre tid på sig än 1 vecka för att 

åtgärda/ avhjälpa fel i fält för uttagspunkter med ett krav på timmätning.  

Figur 12: Kapacitet för att åtgärda/avhjälpa fel i fält 
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6 Övrig funktionalitet 

I enkätundersökningen ställdes ett antal frågor om övrig funktionalitet i nätägar‐

nas system. Resultatet från respondenternas svar presenteras i följande kapitel. 

6.1 Upplösning på mätserier 
Respondenterna fick svara på om mätaren och mätsystemet i övrigt kan hantera 

timvärden med högre upplösning än hela kWh, exempelvis en decimal. Enligt 

enkätsvaren kan mätaren och mätsystemet i övrigt hantera timvärden med en 

högre upplösning än hela kWh för 71 procent av uttagspunkterna men det kan inte 

hanteras av 29 procent av uttagspunkterna. 

6.2 Timsstatistik 
I enkätundersökningen ställdes ett antal frågor om redovisning av timstatistik till 

kund. Dels ställdes en fråga om de har förberett sina system för att göra timsta‐

tistik tillgängliga för kunderna via Internet. Detta motsvarar den första stapeln i 

figur 13 och visar att respondenter med en andel av 37 procent av uttagspunkterna 

har förberett sina system för att göra timstatistik tillgänglig för kunderna via 

Internet. De respondenter som svarade att de hade gjort det fick en följdfråga om 

de erbjöd sina kunder timstatistik via Internet redan idag. I den andra stapeln i 

figur 13 kan ses att det är respondenter med en andel av 26 procent av uttags‐

punkterna som erbjuder kunderna timstatistik redan idag.  

Nästkommande fråga ställdes till de respondenter som svarade att de inte erbjuder 

timstatistik via Internet idag och var om de planerar att erbjuda timstatistik via 

Internet i framtiden. Resultatet av enkätsvaren var att det kommer att erbjudas till 

43 procent av uttagspunkterna i framtiden och detta kan ses i figur 13. För 21 

procent av uttagspunkterna har respondenterna förberett systemen för att göra 

timstatistik tillgänglig för kunderna via andra medier än Internet. Dessa har bland 

annat angett: 

 SMS 

 UTILTS 

 EDIEL 

 Excel 

 E‐post 

 Post 

 Personlig kontakt 
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Figur 13: Timstatistik 

 

6.3 Styrning i kundanläggning och lokalt 
kommunikationsnät  

Respondenterna fick svara på om de har möjlighet att fjärrstyra reläutgång i kund‐

anläggningen. För 43 procent av uttagspunkterna, enligt enkätsvaren, är det möj‐

ligt att fjärrstyra reläutgången i kundanläggningen men inte för 56 procent av 

uttagspunkterna.  

Nästkommande fråga berörde Home Area Network och andelen uttagspunkter, av 

de som har besvarat enkäten, som har mätare som är förberedda för att kunden ska 

kunna hämta realtidsinformation via lokal kommunikationslösning, HAN är 31 

procent. 68 procent av uttagspunkterna har inte mätare som är förberedda för 

HAN. 

6.4 Tillgång till information, avbrott och avvikelser 
Respondenterna fick en fråga om företagets driftorganisation har tillgång till infor‐

mation från AMR‐systemet, AMR står för Automatic Meter Reading, och enligt 

svaren har respondenter med en andel av 73 procent av uttagspunkterna tillgång 

till information från AMR‐systemet, 27 procent har det inte.  

Respondenterna fick svara på om mätarna är försedda med larm för avbrott och 78 

av 176 respondenter svarade att de har det. De som svarade att mätarna var för‐

sedda med larm för avbrott ombads att ange hur många procent av mätarna som 

är försedda med larm för avbrott. Utifrån dessa svar har andel av uttagspunkterna 

av de inkomna svaren som har mätare som är försedda med larm för avbrott 

beräknats och presenteras i figur 14. Som kan ses i figuren är det cirka 51 procent 

av mätarna som är försedda med larm för avbrott, 2 procent angav inget svar. 
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Figur 14: Andel av uttagspunkter som har larm för avbrott av de inkomna svaren 

 

Respondenterna fick även svara på om mätarna är försedda med avbrottsregistre‐

ring och 132 av 176 respondenter svarade ja. De som svarade ja ombads ange hur 

många procent av mätarna som är försedda med avbrottsregistrering. Utifrån 

dessa svar har andel uttagspunkter av de inkomna svaren som är försedda med 

avbrottsregistrering beräknats. Detta presenteras i figur 15 och som kan ses har 78 

procent av uttagspunkterna mätare som är försedda med avbrottsregistrering, 6 

procent angav inget svar.   

Figur 15: Andel av uttagspunkterna som är försedda med avbrottsregistrering av de inkomna svaren 

 

De respondenter som svarade ja på frågan om mätarna är försedda med avbrotts‐

registrering fick besvara en följdfråga om hur långa avbrott mätarna registrerar 

och svaren i andel uttagspunkter presenteras i figur 16. Som kan ses i figuren 

registrerar majoriteten av mätarna både korta och långa avbrott och det är även en 

stor andel som har valt att svara Annat och dessa har bland annat angett: 

 Över 1 sekund 

 Över 20 sekunder 

 Över 1 minut 
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Figur 16: Längd på avbrott som mätare registerar 

 

Respondenterna fick svara på om mätarna registrerar avvikelser från norm‐

spänning och 72 av de 176 respondenterna svarade ja. De som svarade ja ombads 

ange hur många procent av mätarna som registrerar normspänning. Utifrån dessa 

svar har andel uttagspunkter av de inkomna svaren som har mätare som registre‐

rar avvikelser från normspänning beräknats. Resultatet presenteras i figur 17 och 

som kan ses registrerar mätare för 42 procent av uttagspunkterna avvikelser från 

normspänning, 6 procent angav inget svar.  

Figur 17: Uttagspunkter som har mätare som registrerar avvikelser från normspänning av de ikomna 
svaren 

 

Följdfrågan för de som svarade ja på föregående fråga om avvikelser från norm‐

spänning var om denna information samlas in regelbundet. Respondenter med en 

andel av 25 procent av uttagspunkterna svarade att avvikelser från normspänning 

samlas in regelbundet och för 75 procent av uttagspunkterna utförs det inte. 
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7 Frågeunderlag till enkäten 

Enkäten är uppbyggd i fyra delar. I del 1 får ni fylla i uppgifter om företaget, i del 2 

följer frågor om företagets nuvarande system för mätning, insamling, avräkning 

och rapportering. Del 3 består av frågor kring mätning av småskalig produktion 

och frågor kring övrig funktionalitet hos de installerade systemen. Del fyra avser 

kostnadsbedömningar av övergång till timvis mätning, observera att denna del är 

frivillig för de flesta företag. 

 

1. Uppgifter om företaget  
 

OBS – Om ni har flera olika mätsystem, från mätvärde till färdigt mätvärde, som 

tillämpas för kunder med anslutning 63 ampere eller lägre, ber vi er fylla i en 

enkät per system. Det är viktigt för oss, att ni anger i vilket eller vilka områden 

mätsystemet finns. 

 

- Företagets namn. 

- Organisationsnummer. 

- Vilket mätsystem avser svaren i denna enkät? Ni kommer att få fylla i ett 

mätsystem. 

- Vilken eller vilka områdeskoncessioner omfattas av mätsystemet? Ange 

koncession/ ‐er.  

- Totalt antal uttagspunkter med anslutning 63 ampere eller lägre i aktuella 

koncessionsområden. 

- Antal uttagspunkter med anslutning 63 ampere eller lägre som omfattas av 

mätsystemet. 

2. Företagets nuvarande system för mätning, insamling, 
avräkning och rapportering   

Principskiss för funktionsindelning, avvikelser kan förekomma exempelvis om 

centralsystemet kommunicerar direkt med kundanläggningen. 

 

2.1. Kundanläggning  

 

2.1.1. Vad är det som registreras och samlas in? Följande svarsalternativ 

kommer att vara möjliga att välja: 

 

 Mätarställning per timme eller timvärden 

 Mätarställning per dygn eller dygnsvärden 

 Mätarställning vid månadsskiften eller månadsvärden 

 Annat, ange vad 
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Fråga 2.1.2 kommer endast att visas för de som har svarat: Mätarställning per timme eller 

timvärden på fråga 2.1.1.  

2.1.2. Anledning till ni samlar in mätarställningar per timme eller 

timvärden? Följande svarsalternativ kommer att vara möjliga att välja och 

fler svar kan anges: 

 Test 

 Underlag för nätplanering 

 Underlag för statistik till kunden 

 Underlag för nättariff 

 Förberedelse för timvis avräkning 

 Driftövervakning 

 Annat, ange vad 

 

Fråga 2.1.3 kommer endast att visas för de som har svarat: Mätarställning per dygn eller 

dygnsvärden, Mätarställning vid månadsskiften eller månadsvärden, Annat, ange vad, på 

fråga 2.1.1. 

 

2.1.3. Kan systemet omkonfigureras via fjärrkontroll, för att samla in 

mätarställning per timme eller timvärden?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 

 

Fråga 2.1.4 kommer endast att visas för de som har svarat nej på fråga 2.1.3.  

 

2.1.4. Finns funktionalitet i mätaren för att registrera mätarställningar 

per timme eller timvärden?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 

 

Fråga 2.1.5 och 2.1.6 kommer att visas för samtliga. 

 

2.1.5. Typ av kommunikation från mätaren?  

Det kommer att vara möjligt att svara PLC, GPRS, Radio och annat, ange vad.  

 

2.1.6. Hur ofta samlas mätarställningar eller mätvärden in från mätaren?   

Det kommer att vara möjligt att svara: varje timme, varje dag, varje vecka, varje 

månad och annat, ange hur ofta.  

 

2.2. Decentraliserad insamlingsenhet (Koncentrator)    
 

2.2.1. Systemet har inga koncentratorer utan all kommunikation sker 

direkt mellan mätaren och den centrala insamlingsenheten:  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej om ni svara ja kommer ni inte att 

svara på de resterande tre frågorna under 2.2.   

 

2.2.2. Vilken kapacitet finns för att hämta in mätvärden till 

koncentratorerna?    
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Följande svarsalternativ kommer att vara möjliga att välja: 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan hämtas varje dygn 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan hämtas varje 

dygn 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan hämtas varje vecka 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan hämtas varje 

vecka 

 Kapaciteten är mindre än någon av de ovan nämnda alternativen 

 

2.2.2 Lagringskapacitet i koncentratorerna. Timvärden för samtliga mätare 

anslutna till koncentratorn kan sparas i minst en månad i koncentratorn.  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

2.2.3 Vilken/vilka teknik/‐er används för kommunikation mellan 

koncentratorerna och centrala insamlingsenheten?  

 

Det kommer att vara möjligt att svara: PLC, GPRS, Radio, IP (fiber etc) och  

annat, ange vad.  

 

2.3. Central insamlingsenhet (Insamlingsmotor) 

 

2.3.1. Vilken kapacitet finns för att hämta in mätvärden till centrala 

insamlingsenheten? 

Följande svarsalternativ kommer att vara möjliga att välja: 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan hämtas varje dygn 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan hämtas varje 

dygn 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan hämtas varje vecka 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan hämtas varje 

vecka 

 Kapaciteten är mindre än någon av de ovan nämnda alternativen 

 

2.3.2    Vilken kapacitet finns för att leverera mätvärden till ”datalagret”?  

 

Följande svarsalternativ kommer att vara möjliga att välja: 

 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan levereras varje dygn 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan levereras 

varje dygn 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan levereras varje vecka 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan levereras 

varje vecka 

 Kapaciteten är mindre än någon av de ovan nämnda alternativen 
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2.4. Datalager, kvalitetssäkring och kommunikationslösning 
gentemot elhandlare och Svenska Kraftnät 

 

2.4.1 Vilken kapacitet finns för att ta emot och kvalitetssäkra (dvs 

rimlighetsbedöma, estimera, rätta, etc) mätvärden? 

 

 Följande svarsalternativ kommer att vara möjliga att välja: 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan tas emot och 

kvalitetssäkras varje dygn 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan tas emot och 

kvalitetssäkras varje dygn 

 Timvärden från i stort sett samtliga mätare kan tas emot och 

kvalitetssäkras varje vecka 

 Timvärden från mellan 70 % och ca 95 % av mätarna kan tas emot och 

kvalitetssäkras varje vecka 

 Kapaciteten är mindre än någon av de ovan nämnda alternativen 

2.4.1. Sker kvalitetssäkring av data i ett separat system eller sker det i 

företagets affärssystem?  

Det kommer att vara möjligt att svara i separat system eller i företagets affärssystem. 

 

2.4.2. Kapacitet för att skicka avräkningsdata till SvK och elhandlare. 

Avräkningsdata enligt nuvarande regelverk för timavräknade kunder kan 

idag hanteras för samtliga uttagspunkter.  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 

 

2.4.3. Vilken kapacitet finns i dagsläget för att åtgärda/avhjälpa fel i fält 

för uttagspunkter med ett krav på timmätning? 

 Följande svarsalternativ kommer att vara möjliga att välja: 

 Vi kan åtgärda alla fel inom 1 dygn 

 Vi kan åtgärda alla fel inom 3 dygn 

 Vi kan åtgärda alla fel inom en vecka 

 Vi behöver längre tid på oss 

3. Mätning av småskalig produktion och övrig 
funktionalitet 

3.1. Upplösningen på mätserierna 

Kan mätaren och mätsystemet i övrigt registrera och hantera timvärden med högre 

upplösning än hela kW/h, exempelvis en decimal (0,1 kW/h).  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.2. Redovisning av timstatistik till kund  
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3.2.1. Har ni förberett era system för att göra timstatistik tillgänglig för 

kunderna via Internet?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.2.2. Erbjuds kunderna denna möjlighet redan i dag?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.2.3. Avser ni att erbjuda denna möjlighet i framtiden?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.2.4. Har ni förberett era system för att göra timstatistik tillgänglig för 

kunderna via andra medier än Internet?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej, om ni svarar ja ska ni även ange 

vilket/vilka medier.   

 

3.3. Styrning i kundanläggning 

 

Har ni möjlighet att fjärrstyra reläutgång i kundanläggningen (mätaren)?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.4. Lokalt kommunikationsgränssnitt 

 

Är mätarna förberedda för att kunden ska kunna hämta realtidsinformation från 

mätaren (exempelvis aktuellt effektuttag), via lokal kommunikationslösning, så 

kallad Home Area Network, HAN, (exempelvis pulsräknare via diod, PLC och 

Radio)?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.5. Mätning av småskalig produktion 

 

I framtiden kan det bli vanligt att kunder har någon form av småskalig 

elproduktionsanläggning ansluten ”innanför” debiteringsmätaren. I vissa fall kan 

kunderna komma att tillfälligt mata in elenergi till nätet.  

 

3.5.1. Finns funktionalitet i kundanläggning för att hantera mätning i 

bägge energiriktningarna (inmatning och uttag)? 

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 

 

Fråga 3.5.2 kommer att visas för de som svarar ja på fråga 3.5.1. 

 

3.5.2. Hur stor andel av kundanläggningarna inom aktuellt mätsystem 

kan hantera mätning i bägge energiriktningarna, ange i procent 

 

Fråga 3.5.3 kommer att visas för de som svarar nej på fråga 3.5.1. 

 

3.5.3. Kan kundanläggningen omkonfigureras för att hantera mätning i 

bägge energiriktningarna.  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 
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Fråga 3.5.4 kommer att visas för de som svarar ja på fråga 3.5.3  

 

3.5.4. Krävs platsbesök? 

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 

 

3.6. Övrig funktionalitet 

 

3.6.1. Har ert företags driftorganisation tillgång till information från 

AMR‐systemet? 

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

 

3.6.2. Är mätarna försedda med larm för avbrott?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej, om ni svarar ja ska ni även ange hur 

stor andel i procent.  

 

3.6.3. Är mätarna försedda med avbrottsregistrering?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej, om ni svarar ja ska ni även ange hur 

stor andel i procent. 

 

3.6.4. Om ja, registrerar mätarna både korta (<= 3min) och långa (>3 min) 

avbrott, enbart långa (> 3min) eller annat? 

Det kommer vara möjligt att svara korta och långa, endast långa, annat 

 

 

3.6.5. Registrerar mätarna avvikelser från normspänning?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej, om ni svarar ja ska ni även ange hur 

stor andel i procent. 

 

3.6.6. Samlas denna information in regelbundet?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej. 

 

3.6.7. Finns larm för spänningsproblem?  

Det kommer att vara möjligt att svara ja eller nej.  

4. Uppskattade Kostnader för att övergå till timvis mätning 

För att analysera kostnader för att gå över till timmätning kommer ett antal 

utvalda nätföretag att kontaktas och dessa kommer att få besvara ett antal 

frågeställningar om kostnader. Om ni har en god uppskattning av kostnaderna för 

att gå över till timmätning är vi tacksamma om ni fyller i dessa, i annat fall hoppa 

över dessa frågor. Följande frågeställningar kommer att ställas till de utvalda 

företagen: 

 

4.1. Olika modeller för timvis avräkning 
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Ett alternativ för timvis avräkning är att nuvarande regelverk för timvis avräkning 

tillämpas även för kunder med anslutning 63 ampere eller lägre men det kan också 

finnas anledning att utvärdera om det finns möjlighet att införa 

kostnadsbesparande förenklingar och undantag om timvis avräkning börjar 

tillämpas i stor skala. I detta avsnitt ber vi er uppskatta era kostnader utifrån tre 

modeller. 

 

Modell 1  Avräkning enligt nuvarande regelverk: 

- Insamling av timvärden sker dygnsvis. Täckningsgraden behöver 

dock inte vara 100 % eftersom estimering tillåts  

- Rapportering per balansansvariga till SvK sker dygnsvis 

- Senast fem arbetsdagar efter månadens slut skall kvalitetssäkrade 

timserier skickas till berörda parter.  

 

Modell 2  Timvis avräkning ”light” för kunder under 63 Ampere (övriga kunder 

som i dag): 

- Med timvis avräkning ”light” avses en modell som innebär att 

nätföretagen slipper kravet på daglig insamling och 

rapporteringen av timserier, vilket är ett krav i dag för 

timavräknade kunder (schabloner används i 

balanskraftsavräkningen)   

- Senast fem arbetsdagar efter månadens slut skall kvalitetssäkrade 

timserier skickas till berörda parter. 

 

Modell 3  Möjlighet att undanta upp till 10 % av mätpunkterna: 

- Minst 90 % av kunderna i nätområdet behandlas som 

timavräknade kunder övriga som månadsavlästa kunder enligt 

nuvarande regelverk. Med andra ord ger detta möjlighet att 

undanta de kunder som är svårast att nå kommunikationsmässigt, 

exempelvis kunder med elallergi. Nätbolaget avgör vilka kunder 

som ska undantas.  

 

Modell 4  Timavräkningsgräns vid 8000 kWh/år 

- Täcker in majoriteten av uttagspunkter med elvärme med 

timmätning och undviker investeringar i flerbostadshus där nyttan 

med att styra sin elförbrukning är betydligt lägre.  

4.2. Ökade investeringar  

 

 Vilka investeringsutgifter (obs ange inte periodiserade kostnader) skulle 
krävas för att uppgradera mätsystemet för att klara timvis avräkningen för 

de 4 modellerna ovan i kronor/mätpunkt vad gäller: 

Kundanläggning 

Kommunikation 1 

Koncentratorer 

Kommunikation 2 

Central insamlingsenhet 
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Datalager, kvalitetssäkring samt rapportering till SvK m.fl. 

Övrigt, ange vad.  

 

4.3. Ökade löpande kostnader  

 

 Vilka ökningar i de löpande kostnaderna bedömer ni skulle uppstå för de 4 

modellerna ovan i kronor/mätpunkt/år vad gäller:  

Avgifter för kommunikation GPRS, Radio, PLC, IP i kronor per år 

Externa kostnader för systemdrift /färdiga mätvärden i kronor per år 

Egen personal i antal årsarbetskraft. 

Övrigt, ange vad. 

 



Bilaga 3 Analys av de 
ekonomiska effekterna av att 
timdebitera elanvändare med 
abonnemang om högst 63 ampere 
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1 Inledning 

Inom ramen för uppdraget har genomförts en samhällsekonomisk kostnads‐ och 

intäktsanalys som undersöker åtgärder för att möjliggöra timdebitering av 

elanvändare med abonnemang om högst 63ampere.  

 

Skillnaden mellan en privatekonomisk analys och en samhällsekonomisk analys är 

att den privatekonomiska analysen enbart beaktar kvantifierbara kostnader och 

intäkter som berör det privatekonomiska intresset. En samhällsekonomisk 

kostnads‐ och intäktsanalys beaktar dessutom externaliteter.  

 

I denna rapport redovisas den samhällsekonomiska kalkylen tillsammans med de 

förutsättningar och antaganden som gjorts.  

1.1 Kalkylränta och avskrivningstid 

I analysen används en real kalkylränta på 4 procent per år. Analysen är gjord över 

en tidsperiod på 15 år och analysperioden börjar år 2012. Tidsperioden för 

analysen är vald utifrån en förväntad ekonomisk livslängd för ett mätsystem. 

1.2 Elpriset 

I analysen antas det genomsnittliga reala elpriset vara konstant under den 

studerade tidsperioden. 

1.3 Beräkningsalternativ 

Analysen genomförs genom att beräkna kostnader och intäkter för tre olika 

huvudscenarier.  

 Det första scenariot innebär att elanvändare med abonnemang om högst 63 

ampere får rätt till timregistrering, förutsatt att mätning redan sker med en 

elmätare som är förberedd för timregistrering. Nätägare med anslutna 

elanvändare som efterfrågar timregistrering bör efter att kunden meddelat 

sin önskan få skälig1 tid på sig att förbereda insamling och rapportering av 

timdata. Nätägaren bör också ha möjlighet att få täckning via nättarriffen 

för de skäliga merkostnader detta medför jämfört med schablonavräkning.  

Nätägaren får välja om man vill tillämpa månadsvis timavräkning eller 

daglig timavräkning. I det första scenariot antar vi att de nätägare som vill 

införa timavräkning även för kunder som inte begär detta har rätt att göra 

så. Det är dock inte möjligt att få täckning via nättarriffen för eventuella 

merkostnader jämfört med schablonavräkning som detta medför. Tanken 

bakom detta är att det kan finnas stordriftsfördelar som gör att det kan 

vara mer ekonomiskt för elnätsbolaget att hantera alla sina kunder i 

samma typ av system. Om det finns stordriftsfördelar är det ur såväl 

privatekonomiskt som samhällsekonomiskt perspektiv lönsamt att tillåta 

det mer ekonomiska alternativet.    

                                                           
1 Hur lång skälig tid tas inte ställning till i denna analys men tanken är att företaget bör få den tid som 

behövs för att åtgärda de problem som behöver lösas för att kunden ska få timdebitering. 
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• I det andra scenariot antas att elanvändare med en årsförbrukning över 

8 000 kWh (ca 1,3 miljoner) får timmätning, möjlighet till timdebitering 

samt ett timbaserat avräkningssystem. De nya reglerna antas gälla från och 

med 1 januari 2014.  

Även i detta andra scenario har nätägarna möjlighet att gå fram fortare och 

införa timavräkning för samtliga sina elanvändare redan från 2012. Detta 

antagande baseras på en undersökning av dagens teknikläge (bilaga 2) där 

det framkommit att flera nätbolag har gjort investeringar som innebär att 

man har möjlighet att inom en snar framtid införa timregistrering och 

timdebitering i sina system. Enligt undersökningen kan nätägarna hantera 

cirka trettio procent av elanvändarna som timkunder redan idag. 

 

 I det tredje scenariot antas att alla elanvändare med säkringsabonnemang 

om högst 63 ampere (ca 5,3 miljoner) ska timregistreras och få möjlighet till 

timdebitering. Alla elanvändare kopplas även till ett avräkningssystem där 

insamlade timvärden används för Svenska Kraftnäts avräkning. Nya regler 

antas gälla från 1 januari 2014. Nätägarna har möjlighet att gå fram fortare 

och införa timavräkning för samtliga sina kunder redan från 2012.  

1.4 Avräkningsmetoder 

För att fullgöra de beräkningsalternativ som analyseras krävs att de kopplas ihop 

med en avräkningsmetod. I analysen utvärderas två olika avräkningsmetoder. 

Båda metoderna kräver att uttagspunktens förbrukning registreras varje timme. De 

två avräkningsmetoderna som analyseras är; 

 

Daglig timavräkning 

Med daglig timavräkning avses den balansavräkningsmetod som idag används för 

att avräkna uttagspunkter med ett säkringsabonnemang över 63 ampere. För en 

utförlig beskrivning av hur dagens balansavräkning fungerar se kapitel 2 i 

huvudrapporten. 

 

Månadsvis timavräkning 

Månadsvis timavräkning innebär att uttagspunkter med abonnemang om högst 63 

ampere precis som idag hanteras som schablonkunder i 

schablonavräkningssystemet. Således sker balansavräkningen på samma sätt som 

idag. Skillnaden är att kvarkraftavräkningen baseras på timvärden istället för 

månadsvärden. 

 

Månadsvis timavräkning innebär att elleverantörer även fortsättningsvis betalar 

för balanskraften. Skillnaden jämfört med idag är att elleverantören från den 

balansansvarige faktureras för sina elanvändares reella uttag timme för timme. Ur 

kundperspektiv blir skillnaden att kunden får möjlighet att välja en kontraktsform 

som baseras på dennes timvisa elförbrukning. I och med detta kan kundens 

faktura baseras på den verkliga timförbrukningen och således kopplas ihop med 

timvisa elpriser.  
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1.5 Kontraktsformer på en ny elmarknad 

Centralt för kalkylen är hur elleverantörer och elanvändare kommer att agera när 

möjlighet till timdebitering finns. 

 

Elanvändare kan reagera på prisförändringar på flera olika sätt, beroende på 

vilken typ av kontrakt som tecknats. I grunden kan man skilja på två olika 

kontraktsformer utifrån hur säkert det är att elanvändaren kommer att reagera på 

prissignaler; mjuk och hård styrning. Mjuk styrning innebär kontraktsformer som 

t.ex. Time of use (TOU) eller Critical peak pricing (CPP).2 Med dessa 

kontraktsformer antas prisincitamentet vara tillräckligt för att motivera 

elanvändaren att genomföra effektreduktioner. Denna kontraktskonstruktion ger 

dock ingen säkerhet om att elanvändaren kommer att reagera på höga priser. Detta 

innebär att elleverantören initialt inte kommer att veta hur dennes elanvändare 

reagerat på prisförändringar. Erfarenhet av hur elanvändarna reagerar kommer 

över tid och elleverantören kan då också bättre förutse hur elanvändare med mjuk 

styrning kommer att reagera. Med tiden och erfarenhet kommer därmed 

elleverantörens möjligheter att kunna bjuda in även effektreduktioner från mjuk 

styrning till spotmarknaden vid prisspikar att öka. 

 

Hård styrning innebär att elanvändaren kontrakterar om att dennes elanläggningar 

kommunicerar med nätägaren (eller elleverantören) och att det i kontraktet är 

specificerat hur anläggningar ska reagera på olika händelser. Ett exempel är hur 

elpannans effektuttag reduceras under ett antal timmar om elspotpriset stiger över 

en viss nivå. Med hård styrning är elanvändarens reaktion känd i förväg och 

därmed förutsägbar på ett sätt som inte är fallet med mjuk styrning. Således vet 

elleverantören hur elanvändare kommer att reagera på prisförändringar och kan 

då använda denna information när man bjuder in på spotmarknaden. 

 

Baserat på diskussionen om mjuk och hård styrning samt utifrån internationella 

erfarenheter och tidigare studier har tre översiktliga kontraktsformer tagits fram. 

Den första av avtalsformerna är att betrakta som mjuk styrning, den andra 

kontraktsformen innebär ett mellanting mellan hård och mjuk styrning och den 

tredje kontraktsformen är att betrakta som hård styrning.  

 

1. Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt och reagerar själv med 

beteendeförändringar framförallt i samband med prisspikar. Med 

spotpriskopplade kontrakt avses rena spotpriskontrakt men också nya 

typer av prissäkringskontrakt där kunden har incitament att reagera på 

spotpriset, exempelvis fastpris med returrätt3 och critical peak pricing  

 

2. Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt och kan via lokal styrteknik 

styra utrustning i huset. Detta innebär att elanvändaren själv ställer in hur 

dennes elanläggning ska reagera på olika händelser. En möjlighet är att 

elanvändaren programmerar styrtekniken så att driften av husets elpanna 

sker utifrån timvisa elspotpriser och utomhustemperatur.  

 

                                                           
2 För diskussion om kontraktsformer se t ex  Andersen m fl (2006) eller US Department of Energy (2006). 
3 För diskussion av effekter med denna kontraktstyp se bl a Bartusch m fl. (2010) 
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3. Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt. Elanvändaren är kopplad 

till ett system som möjliggör för elleverantören att styra elanvändarens 

anläggning. I analysen antas att elleverantören marknadsför kontraktsform 

3 mot elanvändaren. Elleverantören köper sedan styrtjänsten av nätägaren.  

 

Kontraktsformerna ovan är endast några varianter av tänkbara 

kontaktskonstellationer för de två huvudalternativen. Vidare bör det noteras att 

alla kontraktsformer inte nödvändigtvis innebär en direktexponering mot 

spotpriset utan att det finns mellanting mellan dagens fastprisavtal och 

direktexponering mot spotpriset. Val av kontraktstyp beror på elanvändarens 

riskbenägenhet. Förutom de ovan diskuterade avtalsformerna finns självklart valet 

att stanna kvar i någon av de fastprisavtal som erbjuds idag. I analysen antas att de 

elanvändare som inte väljer något av de spotpriskopplade elavtalen kommer att ha 

någon form av fastprisavtal. 

1.6 Vilka elanvändare reagerar 

I denna kostnads‐ och intäktsanalys har vi antagit att det i huvudsak är 

elanvändare som äger småhus med elvärme4 som kommer att anpassa sin 

elanvändning efter kortsiktiga prisfluktuationer och prisspikar. Detta antagande 

baserar sig för det första på att både svenska och norska studier visar att det finns 

en outnyttjad potential för ökad förbrukningsflexibilitet hos dessa.5 För det andra 

finns både svenska och utländska studier som visar att dessa elanvändare kan nå 

väsentliga utgiftsminskningar i och med ökad förbrukningsflexibilitet, men också 

att de verkligen agerar när det finns ekonomiska incitament.6 

 

Övriga elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere antas att inte reagera 

nämnvärt på prisfluktuationer och prisspikar, vilket motiveras av ett antal saker.7  

För det första finns inte lika omfattande studier för övriga elanvändare med 

abonnemang om högst 63 ampere vilket gör det svårt att kvantifiera effekter från 

dessa grupper.8 För det andra har mindre förbrukare ett lägre effektuttag vilket 

innebär att dessa har sämre möjligheter och mindre ekonomiska incitament att 

agera vid prisspikar.  

 

Genom att utgå får SCB:s statistik ”Energianvändning i bebyggelsen” 9 har 

beräknats att det finns ca 1,3 miljoner småhus med en elanvändning som 

överstiger 8 000 kWh per år. Övriga ca 4 miljoner uttagspunkter som i dag 

schablonavräknas består av villor med enbart vedeldning eller fjärrvärme, 

lägenheter samt övriga uttagspunkter.  

 

                                                           
4 I definitionen av elvärme ingår här även värmepumpar som drivs med el. 
5 Se t ex Badano mfl (2007). 
6 Se t ex PowerCentsDC (2010).  
7 Att anta att övriga elanvändare under 63 ampere inte reagerar på prissignaler innebär att de positiva 

effekterna av ökad förbrukningsflexibilitet möjligen underskattas något. Detta då det är tänkbart att det 

också finns elanvändare i dessa grupper som kommer att välja kontrakt som innebär att de blir aktiva..  
8 Det finns få studier över hur jordbruk och mindre affärsverksamheter kommer att reagera vilket också 

gör det svårt att sätta in dessa i en analys. Vad som kan konstateras är att affärsdrivande verksamheter 

kan ha svårare att flytta last i och med att det krävs en viss mängd el för att hålla igång 

produktionsprocesser och övrig verksamhet.  
9 I SCB statistiken används inte gränsen ”8000 kWh” varför viss bearbetning måste göras.  
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Övriga elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere som timregistreras 

förväntas dock reagera på den tillkommande information som timregistrering av 

deras förbrukning ger. Dvs. även övriga timregistrerade elanvändare förväntas 

reagera och genomföra energieffektiviserande åtgärder. För diskussion kring 

kostnader och intäkter förknippade med energieffektivisering se bilaga 3. 

Antaganden för de olika beräkningsalternativen 

För beräkningsalternativ 2 (timdebitering av kunder över 8000 kWh) och 3 

(timdebitering av alla kunder) har vi antagit att utvecklingen av antalet ingångna 

avtal med tiden ter sig likartad för de två kontraktsformerna.  För 

beräkningsalternativ 1 (timdebitering om anpassad utrustning finnes) bedöms att 

utvecklingen på avtalssidan blir 30 procent lägre jämfört med de två alternativen 

med tvingande lagstiftning. För beräkningsalternativ 2 och 3 antas i analysen att de 

tre kontraktsformerna sammantaget når en täckningsgrad på ca 70 procent efter 

femton år. Det innebär att uppskattningsvis 70 procent av småhusägare med 

elvärme i slutet av den studerade perioden antas ha ett avtal som på något sätt har 

en koppling till spotpriset. Om det antas att utvecklingen sker jämnt över perioden 

betyder det att det tillkommer ca 60 000 spotpriskopplade kontrakt per år.  

 

Orsaken till bedömningen att kontraktstyp 1 skiljer sig från kontraktstyp 2 och 3 är 

framförallt att kontraktstyp 1 innebär ett succesivt införande. 

Energimarknadsinspektionens bedömning är att ett succesivt införande i 

kombination med att det är kunddrivet innebär att processen att få elanvändarna 

att börja välja timbaserade kontrakt kommer ta längre tid.  

 

Ett successivt införande kommer att innebära att varje ny elanvändare kommer 

kräva specialbehandling, vilket gör att uppstarten och skickandet av mätvärden för 

dessa kräver separata rutiner hos både nätbolag och elleverantör. Erfarenheter från 

avregleringen 1996 visar att den typen av hantering av elanvändare är svår för 

nätbolagen. Vid avregleringen innebar den att elleverantörerna inte fick värden i 

tid vilket gjorde att man inte kunde fakturera kunderna. Det innebär även att det 

blev massor av fel som rättades i efterhand och som medförde att kunderna blev 

efterfakturerade.10  

 

Ett successivt införande ställer även följdfrågor. En relevant fråga är hur 

elleverantören ska veta hur den enskilde elanvändaren avräknas? Ett tänkbart sätt 

skulle vara att använda ett fullmaktförande för att fråga nätbolagen om detta. Idag 

fungerar fullmakterna som används vid vissa leverantörsbyten inte alls med fokus 

på elanvändarna. För att de ska bli en fungerande marknad med bra konkurrens 

behöver elleverantörerna veta att det finns en tillräckligt stor andel av 

elanvändarna som har samma typ av avräkning.11 Om inte försvåras 

elleverantörernas möjligheter att marknadsföra och sälja nya elkontrakt. Dvs 

elleverantörernas incitament att erbjuda timvisa kontrakt minskar med ett 

successivt införande, vilket också spiller över till att färre elanvändare väljer 

kontraktsformen. 

 

                                                           
10 Telefonintervju med Johan Öhnell, vd Telge Energi AB. 
11 Alla elleverantörer behöver också ha likvärdig information om vilka elanvändare som har 

timavräkning, vilket inte är helt säkert när det finns vertikalt integrerade koncerner. 
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Att anta hur utvecklingen kommer att bli är svårt och förenat med osäkerhet. 

Många av de studier som analyserar effekterna kring timmätning och smarta 

mätare gör det utifrån experiment i olika former och i de flesta fall är det frivilligt 

att ingå som deltagare i projekten. Dvs det finns risk för viss positiv bias när det 

gäller att förlita sig till hur nöjda elanvändarna är i dessa studier. Hur många 

elanvändare som är intresserade av timvisa elhandelskontrakt beror i stort på 

möjligheterna att påverka sina egna kostnader och vilket alternativ som är billigast. 

Med timvisa elhandelskontrakt finns potential att spara pengar. Hur stor 

potentialen är beror bl a på hur kontraktet utformas och hur aktiva elanvändarna 

är.  

 

För att bedöma hur många elanvändare som skulle kunna tänkas vara intersserade 

av timvisa elkontrakt skulle en parallell kunna dras till utvecklingen av andelen 

elhandelskontrakt med rörligt elpris som är en av de mest flexibla formerna av 

kontrakt idag. Från 2005 tills idag har andelen elanvändare med abonnemang om 

högst 63 ampere utvecklats från att ha varit nära noll till idag 30 procent, dvs fler 

och fler elanvändare är intresserade av flexibla avtalsformer. Andelen elanvändare 

med tillsvidarekontrakt ses också minska kontinuerligt, i första hand till förmån 

för rörliga kontrakt. En av drivkrafterna för denna utveckling är just faktumet att 

rörliga elhandelskontrakt har varit ekonomiskt fördelaktiga historiskt sett.12  

 

Energimarknadsinspektionen har inte själva haft möjlighet att genomföra någon 

kundundersökning gällande elanvändares inställning till timbaserade kontrakt 

inom ramen för uppdraget. En sådan undersökning har dock genomförts i 

Storuman Energis regi. Där har man nyligen genomfört en kundundersökning där 

de frågat elanvändare om deras inställning till att vara delaktiga och reagera på 

elprisförändringar. I undersökningen svarade 86 procent att de skulle förändra sitt 

beteende om de hade haft kontrakt baserade på sin timvisa elförbrukning och fått 

information via sms eller e‐post om att elen skulle bli dyr under några timmar. Att 

intresset inte enbart är teoretiskt visas i hur de kunder som tecknar nya elavtal 

väljer. I Storumans fall väljer över 75 procent att teckna en ny avtalsform, elmix13, 

som baseras på timvis förbrukning och är kopplad till Nord Pools spotpris.14 En 

viktig drivkraft för utvecklingen mot fler timbaserade kontrakt är 

elleverantörernas ökade incitament att erbjuda sina elanvändare timdebiterade 

kontrakt när slutavräkningen gentemot balansansvariga sker med timdata. Nya 

former av kontrakt är också ett sätt att konkurrera om de kunder som finns på 

marknaden.  

 

Vid övergång till timdebitering antas avtalstyp 1 inledningsvis vara vanligast 

förekommande. Inom ett par år antas kompletterande styrteknik tas i bruk, vilket 

öppnar upp för fler kontraktstyper. Längre in i den analyserade tidsperioden antas 

avtalstyp 2 dominera. Avtalstyp 3 förväntas ha en något sämre utveckling än 

avtalstyp 2 men antas vara en vanligare avtalstyp än avtalstyp 1 innan perioden är 

över. Utvecklingen över tiden för beräkningsalternativ 2 och 3 visas schematiskt i 

Figur 1. 

                                                           
12 www.ei.se 
13 www.storumanenergi.se 
14 Telefonintervju med Nils‐Gunnar From, vd Storuman Energi, 2010‐11‐16. 
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Figur 1: Antagen utveckling av olika typer av avtal/tekniklösningar för beräkningsalternativ 2 och 3. 

Källa: Energimarknadsinspektionen 
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2 Kvantifierade kostnader 

För de flesta av aktörerna på elmarknaden innebär en övergång från 

månadsmätning till timregistrering, timavräkning och timdebitering olika typer av 

merkostnader. I detta kapitel presenteras de kvantifierbara kostnaderna 

Energimarknadsinspektionen har identifierat. 

2.1 Kostnader för nätföretagen 
Under 2010 har Energimarknadsinspektionen låtit konsultföretaget Sweco 

genomföra en enkätundersökning där alla elnätsägare i Sverige fått möjlighet att 

delta. Enkätundersökningen undersökte statusen på den aktuella tekniken 

avseende funktioner hos installerade elmätare och tillhörande insamlingssystem. I 

enkätundersökningen frågades också efter hur stora kostnader elnätsföretagen 

anser sig ha för att uppgradera befintliga mätsystem till att klara av att hantera 

timmätvärden och timdebitering. Kostnaderna kan delas upp i i) 

investeringskostnader för att uppgradera infrastrukturen och ii) kostnader för att 

sköta den dagliga driften vid timregistrering och timavräkning. De uppskattade 

kostnaderna i kapitel 2.1 baseras på svaren från enkätundersökningen och den 

upphandlade konsulten Swecos utvärdering av systemförutsättningar utifrån de 

angivna enkätsvaren. 

2.1.1 Investeringskostnader för att uppdatera infrastrukturen till timdebitering 

För att göra en bedömning och uppskattning av kostnaderna för att övergå till 

timdebitering för samtliga mätpunkter har de lämnade enkätsvaren utvärderats 

tillsammans med de kända förutsättningar de olika systemlösningarna har. En 

generell bild av hur en systemlösning ser ut visas i Figur 2 nedan: 

 

Figur 2: Systembild 

Källa: Sweco 
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Utifrån Figur 2 diskuteras nedan kostnaderna för att de enskilda 

delkomponenterna ska nå timdebiteringsstatus. Procenttalen längst ner i Figur 2 

visar hur stor andel av uttagspunkterna som i varje steg kan hanteras som 

timdebiterade uttagspunkter.  

Mätare 
Utifrån enkätsvar och andra kända förhållanden gör Sweco bedömning att, utöver 

de 6 procent som angavs i enkätsvaren, är det ytterligare cirka 3 procent av det 

totala mätarbeståndet som inte klarar att hantera timmätvärden så som erfordras 

enligt Swedacs föreskrifter för kategori 1 mätare och timdebiterande system.15 

Främst beror det på att vissa mätare inte har en tillförlitlig inbyggd realtidsklocka, 

vilket är en förutsättning för att tidsstämpla enskilda mätarställningar. De fortsatta 

beräkningarna i kostnads‐ och intäktsanalysen utgår därför ifrån att det är 9 

procent av mätarna som inte kan hantera timmätvärden.  

Kostnaden för ett mätarbyte, inklusive installation och datahantering 

(anläggningsregister mm), ligger i intervallet 1500‐2500 kronor per mätare, med ett 

genomsnittligt pris på 2000 kronor per mätare. Denna bedömning baseras på 

Swecos erfarenheter av genomförda mätarbyten samt diskussion med branschen.16 

Variationer i kostnaden för ett mätarbyte finns självklart och beror på en mängd 

faktorer som exempelvis: 

o Mätartyp 

o Kommunikations‐ och systemlösning 

o Montageförutsättningar (placering, tillgänglighet, behov av tidsbokning 

etc.) 

o Område och geografiska förutsättningar (resväg, glesbygd, sommarboende 

etc.)  

o Klimat‐/årstidsinverkan (dagsljus, snödjup, kyla, isförhållanden etc.) 

 

Beräkning: 

 

9 procent av det totala beståndet motsvarar cirka 450 000 mätare.  

Med en kostnad om 2000 kronor per mätarbyte blir det sammanlagda 

investeringsbehovet för Sverige 900 miljoner kronor. 

Koncentrator 
Koncentratorer (även kallad ”collector”) utgör en lokal insamlingspunkt där flera 

mätare är monterade i närområdet till en nätstation. Kommunikationen mellan 

mätaren och koncentratorn sker antingen via radio på speciella frekvensband eller 

via elnätet med PLC (elnätskommunikation). Räckvidd och mätartäthet är 

avgörande för hur tekniken används. Dessa förekommer därför vanligen i mer 

                                                           
15 Swedacs föreskrifter STAFS 2009:8. 
16 Energimarknadsinspektionens rapport ”Mätning av mindre anläggningar” EIR 2009:13, där ett antal 

företag tillfrågats om kostnaden för enstaka utbyte av mätare, företagen svarade att mätaren kostar 

1200‐1800 kronor och att själva bytet kostar 400‐1000 kronor. Totalt angavs en kostnad på 1600‐2800 

kronor med ett medelvärde på 2200 kronor för ett enskilt mätarbyte.  
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tättbebyggda områden eller där GPRS‐täckningen är otillräcklig för att erhålla en 

tillförlitlig kommunikation. 

Installationer av koncentratorer inför månadsreformen innebar att dessa 

konfigurerades för att optimalt kommunicera och hantera 

månadsmätarställningar. Detta medför begränsningar för att hantera 

timmätarställningar. För att kunna arbeta på annat sätt kan vissa koncentratorer 

omkonfigureras på distans medan vissa måste konfigureras lokalt. På motsvarande 

sätt kan enstaka kort bytas ut med mer minneskapacitet. Kostnaden för att 

omkonfiguera eller byta ut koncentratorer varierar beroende på skillnader i 

systemlösningar. Generellt gäller dock att koncentratorerna är placerade i 

nätägarens anläggning, vilket underlättar åtkomst och tillgänglighet. 

Byte av koncentrator alternativt uppgradering av programvara eller 

minneskapacitet bedöms innebära en kostnad mellan 3000‐5000 kronor per 

koncentrator.  

Beräkning: 

Enligt enkätsvaren och från erfarenheter hos Sweco bedöms att cirka 50 procent av 

installerade mätare kommunicerar via en koncentrator, antingen via PLC eller 

radio. Med ett antagande om ett genomsnitt på 20 mätare per koncentrator innebär 

det totalt cirka 125 000 installerade koncentratorer med utgångspunkt att det finns 

cirka 5 300 000 uttagspunkter. Av dessa är vår bedömning att cirka 20 procent, 

baserat på installationstidpunkt för koncentratorerna i fält, kan vara föremål för 

åtgärd vilket skulle innebära att cirka 25 000 koncentratorer behöver någon form 

av åtgärd.  

Med en genomsnittlig kostnad om 4000 kronor per åtgärdad koncentrator, blir den 

sammanlagda kostnaden för investeringar i koncentratorer 100 miljoner kronor. 

Centrala system: Insamling, lagring och efterföljande behandling 
För att hantera den utökade mängden data som en övergång till timavräkning 

innebär, behöver ett antal olika delar i systemen dimensioneras för att klara 

tillgänglighet och prestanda. Mängden mätvärden är oberoende av om det är 

fullständig timavräkning eller månadsvis timavräkning eftersom samtliga värden 

samlas in i båda fallen. Själva insamlingssystemen bedöms vara bättre förberedda 

för att hämta timmätvärden än övriga centrala system (för kontroll, 

kvalitetssäkring, lagring etc.). Utifrån hur nätägarna har besvarat enkätfrågan om 

hur deras centrala system är uppbyggda samt mot bakgrund av vilket mätsystem 

de har angivit att de installerat bedöms att 73 procent av insamlingssystemen är 

bestyckade för att klara av att samla in timserier.  

Det finns ett behov att säkerställa att kommunikationsplattformen med tillhörande 

kommunikationsservrar har tillräcklig kapacitet för att hantera de datamängder 

som förekommer vid timavräkning. Här kan även systemrutiner behöva anpassas 

för att hinna med de uppgifter som behöver köras i systemet, exempelvis 

rimlighetskontroller och jämförelser med tidigare förbrukningsmönster.   

Databaser kan behöva uppgraderas både vad gäller lagringskapacitet men även 

avseende programvara/licenser för att hantera de större volymerna. I behandlingen 

av data ingår även valideringskontroller och annan kvalitetssäkring av 
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mätarställningar och förbrukning. Det gäller dels i de primära centrala systemen 

men även i efterföljande affärssystem, för att säkerställa att data är korrekt innan 

dessa omsätts i kundfakturor och information hos elhandlare, kunder och i den 

centrala avräkningen. 

De centrala systemen är normalt bestyckade med viss överkapacitet för att ha 

tillgänglighet och redundans i händelse av haverier av olika slag. Mot denna 

bakgrund är det svårt att ge en genomsnittlig kostnadsbedömning utan istället 

görs en bedömning av tillkommande kostnad per mätpunkt. 

Beräkning: 

 

En uppgraderingskostnad i centrala system på 50‐150 kronor per mätpunkt 

bedöms täcka erforderliga delar av förändringsbehovet. Denna kostnad baseras på 

Swecos erfarenheter av denna typ av uppskalning av system  

Utifrån den tekniklägesundersökning som genomförts och som redovisas i Bilaga 

2, kan det konstateras att endast cirka 30 procent av uttagspunkterna är förberedda 

för att hantera timvärden och timdebitering. Det innebär att 70 procent av 

mätpunkterna behöver uppgraderas på något sätt vad gäller systemfunktionalitet, 

prestanda och/eller kapacitet. Med ett antagande om att kostnaden för att åtgärda 

en genomsnittlig mätpunkt är 100 kronor (baseras på Swecos erfarenheter av 

liknande systemuppgraderingar i redan levererade system samt elnätsbolagens 

svar i tekniklägesundersökningen som redovisas i bilaga 2) innebär detta en 

investering om cirka 350 miljoner kronor.  

Kostnader för de olika beräkningsalternativen  
 

Beräkningsalternativ 1 (frivillig timdebitering) 

I beräkningsalternativ 1 räknar vi med investeringar motsvarande 100 procent av 

kostnaderna för system och koncentratorer behöver genomföras. Däremot behöver 

inga elmätare bytas ut i detta beräkningsalternativ. 

 

Investeringar i centrala system  350 miljoner kronor 

Investeringar i koncentratorer  100 miljoner kronor 

 

Sammanlagd investeringskostnad antas i beräkningsalternativ 1 uppgå till 450 

miljoner kronor.   

 

Beräkningsalternativ 2 (Timdebitering av elanvändare ≥ 8000 kWh) 

I detta beräkningsalternativ antar vi att två tredjedelar av de mätare som inte 

klarar timregistrering behöver bytas ut.17 Kostnader för investeringar i 

koncentratorer och centrala system är som i beräkningsalternativ 1.  

 

Investeringar i elmätare    600 miljoner kronor 

                                                           
17 Med ett antagande att de mätare som inte är timmätare är jämnt fördelade över populationen så 

skulle bara 25 % av mätarna behöva bytas (1,3/5,3 miljoner). Men huvuddelen av de mätare som 

behöver bytas är Turtelmätare. Dessa är i huvudsak installerade på landsbygden och då i huvudsak i 

villor. Detta innebär att bedömningen är att två tredjedelar av de mätare som måste bytas är 

installerade i villor med en årsförbrukning över 8 000 kWh.   
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Investeringar i centrala system  350 miljoner kronor 

Investeringar i koncentratorer  100 miljoner kronor 

 

Sammanlagd investeringskostnad antas i beräkningsalternativ 2 uppgå till 1 050 

miljoner kronor. 

 

Beräkningsalternativ 3 (Timdebitering av alla kunder ≤ 63 ampere) 

  

I detta alternativ antas att befintliga mät‐ och insamlingssystem behöver byggas ut 

fullt ut i enlighet med diskussioner ovan. 

 

Investeringar i elmätare    900 miljoner kronor 

Investeringar i centrala system  350 miljoner kronor 

Investeringar i koncentratorer  100 miljoner kronor 

  

Sammanlagd investeringskostnad antas i beräkningsalternativ 3 uppgå till 1 350 

miljoner kronor.  

2.1.2 Löpande kostnader 

I följande avsnitt beskrivs och kvantifieras det normala arbetet som ingår för att 

hantera driften av den utökade mätvärdesinsamlingen och de arbetsmoment som 

kan relateras till förebyggande och felavhjälpande underhåll som behöver hanteras 

snabbare med timmätvärdesinsamling jämfört med den månadsvisa insamlingen. 

Arbete behöver dels utföras centralt med utgångspunkt från information och 

övervakning som finns i de centrala systemen, dels utifrån det fältarbete som 

behöver initieras, planeras och genomförs med utgångspunkt på den prestanda 

som vid varje tillfälle registreras i systemen inklusive fältutrustningen. 

Utgångspunkten för bedömningen är att mätvärdesdata som nätägaren tar fram 

och använder skall vara av sådan kvalitet att den kan användas som underlag för 

debitering av slutkund samt för avräkning mellan Svenska Kraftnät och de 

balansansvariga i den centrala avräkningen. 

 

Olika faktorer påverkar kostnaderna för drift och underhåll med avseende på 

insamling av mätvärden i allmänhet och av timmätvärden i synnerhet. Kraven på 

mätinsamling ökar om timmätvärden skall finnas tillgängliga mer frekvent jämfört 

med månadsinsamling samtidigt som den konkreta mängden data ökar väsentligt. 

Även insatsen och kraven för att hantera kvalitetskontrollen, lagring och 

vidareförmedling av mätdata ökar.  

 

Det är även angeläget att försöka kvantifiera merkostnaderna för de mätvärden 

som är svårast att samla in mot bakgrund av tekniska förutsättningar och 

teleoperatörernas drifttillgänglighet samt kundernas verkliga beteenden. 

Kostnadsbedömningarna är baserade på att kravet är att samla in mer än 99 

procent av timmätvärdena, genom att acceptera max 9 saknade mätvärden av 

1000, där saknade mätvärden kan beräknas med interpolering inom en mätserie. 

Med detta erhålls ett tillfredsställande grundunderlag för debitering och ett 

tillräckligt underlag för att göra balansavräkningar. 

 

Följande alternativ för timavräkning har värderats utifrån tillkommande kostnader 

för drift och underhåll: 
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A. Månadsvis timavräkning vilket innebär komplett insamlade timmätvärden 

månadsvis. 

B. Daglig timavräkning enligt nuvarande förutsättningar, vilket innebär 

komplett insamlade timmätvärden inom 5 dagar. 

C. För kunder med en förbrukning av mer än 8000kWh, motsvarar cirka 

1 300 000 kunder. 

D. För samtliga kunder, 100 procent, motsvarar cirka 5 300 000 kunder 

 

Det som påverkar drifts‐ och underhållskostnader kan delas upp enligt följande: 

 

• Centrala system 

I det normala arbetet med drift och underhåll, främst kategoriserat som 

förebyggande insatser, ingår att:  

2.1 Övervaka det kompletta insamlingssystemet och snabbt identifiera 

avvikelser och förbereda och leda fältinsatser med fältpersonal. 

2.2 Säkerställa att systemet är tillgängligt under de tider insamling och 

behandling av mätdata skall och behöver göras för att upprätthålla 

prestanda i mätsystemet och angränsande systemgränssnitt. 

2.3 På ett tillförlitligt sätt uppdatera systemändringar och införa 

programuppdateringar samt verifiera att dessa ger avsedd effekt och 

hantera säkerhetslösningar inklusive behörighetskontroller och 

integritetsfrågor. 

2.4 Säkerställa en daglig övervakning av mätinsamlingsresultat inklusive 

initiering av förebyggande åtgärder i angränsande system. 

2.5 Skapa och följa upp avvikelserapporter och vidta erforderliga åtgärder för 
att säkerställa insamlingsprestanda. 

2.6 Analysera kommunikationsprestanda och kapacitet i systemplattformar 

och säkerställa att tillräcklig kapacitet finns att tillgå för att klara prestanda 

i de mest kritiska situationerna. 

2.7 Administrera och underhålla databaser och dataöverföringar avseende 

kunddata, anläggningsdata och mätvärdesdata. 

2.8 Upprätthålla en kunnig och för ändamålet utbildad organisation. 

 

• Fältutrustning 

Förebyggande underhåll. Fältrelaterat underhåll kan medföra platsbesök hos 

kund i bl.a. följande situationer: 

3.1 Sämre täckningsgrad avseende telekom och lägre 

kommunikationstillgänglighet för vissa mätarplaceringar och geografiska 

områden, dels beroende på mastutbyggnad av nätoperatörerna och dels 

beroende på landskapets topologi. Detta medför ett fortlöpande arbete 

med kommunikationsoptimering inom systemet och tillsammans med 

telekom operatör. 

3.2 Intermittenta störningar (atmosfäriska och driftsmässiga) i 

telekommunikationen medför sämre prestanda i mätinsamlingen. Insatser 

för kartläggning och analyser för att finna samband och korrelerande 

mönster för att försöka förstå och finna lösningar på svåra och 

återkommande kommunikationsbrister. 

3.3 Frånslagen mätare av kund, vilket inte kan särskiljas från utebliven 

kommunikation eller fel på mätare/insamling, föranleder analys och 
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Systemrelaterat underhåll och felavhjälpning i fält 

3.4 Hitta och avhjälpa fel i kommunikationen (telekom, elnätsstörningar, 

antenner etc.). 

3.5 Hitta, mäta och analysera störningar på elnätet genererade av ansluten 

utrustning (motordrifter som pumpar och fläktar, hissar, 

centralantennanläggningar, nätadaptrar mm). 

3.6 Hitta och avhjälpa fel i mätsystemutrustning i fält (ej självläkande fel i 

mätare eller koncentratorer, beroende på t.ex. åska). 

 

För att kvantifiera merkostnaderna för att samla in och hantera timmätvärden 

behöver ett antal kvalitativa förutsättningar definieras genom att utgå från den 

nuvarande situationen med månadsmätvärden. 

Tillkommande bemanning i årsarbetskraft med anledning av erforderliga insatser 

för att hantera timmätvärden, så kallad Full Time Equivalent (FTE), uppskattas i 

beräkningarna nedan till en årskostnad om 600 000 kronor. Beräkningarna nedan 

har utgått från ett elnätbolag med cirka 100 000 uttagspunkter, dels utifrån 

insamlingskravet: Månadsvis timavräkning alternativt Daglig timavräkning enligt 

definition ovan, dels utifrån en förbrukningsgräns om 8000 kWh alternativt för 

samtliga uttagspunkter. 

Utvärderingen har baserats på tillkommande bemanning för ett nätbolag med 

100 000 uttagspunkter, vilket bedöms vara representativt för övriga elnätbolag. Ett 

mindre företaget har fördelar i vissa aspekter vilka kompenseras av de skalfördelar 

större företag kan åtnjuta. Kostnader per uttagspunkt bedöms variera marginellt 

med nätbolagets storlek då det inte bedöms vara direkta skalfördelar eftersom 

merparten av arbetet är relaterat till uttagspunkten. 
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Tabell 1: Sammanställning av insatser och kostnader för drift och underhåll med anledning av 
timmätvärdesinsamling. Kategoriindelning är dels förbrukare > 8000 kWh respektive samtliga 
kunder och dels Månadsvis timavräkning respektive daglig. Detaljbeskrivning finns i texten 
ovan.  

  Månadsvis 

timavräkning 

FTE/SEK 

Daglig timavräkning 

FTE/SEK 

 > 8000 kWh 

(cirka 25 % av 

kunderna) 

   

Centrala system     

2.1, 2.2, 2.3  0,1  0,1 

2.4, 2.5, 2.6  0,4  0,5 

2.7  0,2  0,5 

2.8  0,1  0,2 

Summa  0,8  1,3 

     

Fältutrustning     

3.1, 3.2, 3.4  2,0  4,0 

3.3  0,2  0,2 

3.5  0,4  0,4 

3.6  0,4  0,4 

Summa  3,0  5,0 

Totalt  3,8  6,3 

Kostnad per kund 

& år c:a 
90 SEK  150 SEK 

     

Samtliga kunder 

(100 %) 

   

Centrala system     

2.1, 2.2, 2.3  0,2  0,5 

2.4, 2.5, 2.6  1,2  1,5 

2.7  0,5  1,0 

2.8  0,2  0,25 

Summa  2,1  3,25 

Fältutrustning     

3.1, 3.2, 3.4  8  10 

3.3  0,75  1 

3.5  0,75  2 

3.6  0,75  1 

Summa  10,25  14 

Totalt  12,35  17,25 

Kostnad per kund 

& år c:a 
74 SEK  104 SEK 

Källa: Sweco 
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Tillkommande arbetsinsatser har bedömts mot bakgrund av Sweco kända 

förhållanden i befintliga system i drift, där dock vissa systemlösningar kan vara 

mer krävande än andra.  

 

I diskussion med nätägare och Svensk Energi har det framkommit att de 

merkostnader för timavräkning som Sweco redovisar i Tabell 1 ligger lågt i 

förhållande till de merkostnader som nätbolagen uppskattar. Kostnader 

redovisade till inspektionen ligger i genomsnitt högre för alla 

beräkningsalternativen. Det kan i sammanhanget noteras att tillkommande 

kostnader skiljer sig åt mellan elnätsbolagen beroende på vilken teknisk nivå man 

befinner sig initialt.  

 

Inspektionen har också kunnat konstatera att för många nätbolag föreligger inte 

stordriftsfördelar att hantera alla uttagspunkter som timavräknade, utan att det i 

vissa fall finns tröskeleffekter som gör att det blir dyrare att hantera alla 

uttagspunkter som timavräknade. 

 

De värden som används i kostnads‐ och intäktsanalysen baseras på Swecos 

underlag, men Energimarknadsinspektionen har kompletterat dem utifrån egna 

diskussioner med branschen. De redovisade värdena ska ses som ett vägt 

medelvärde för de elnätsbolag som finns i Sverige.  

Tabell 2: Energimarknadsinspektionens bedömningar av tillkommande kostnader i drift och underhåll för 
timvärdeshantering 

Tillkommande 

kostnader för 

timavräkning 

Beräkningsalternativ 2     

SEK per uttagspunkt & år 

Beräkningsalternativ 3  

SEK per uttagspunkt & år 

Månadsvis 

timavräkning 

115  125 

Daglig timavräkning  300  400 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

För beräkningsalternativ 1 (tillåta timdebitering) har antagandet gjorts att 

kostnaden de första fyra åren är 50 procent högre per kund jämfört med kostnaden 

för beräkningsalternativ 2 med avräkning månadsvis timavräkning. Bedömningen 

baseras på erfarenheter från liknande projekt Sweco medverkat i. Bakgrunden är 

att det är dyrare för nätbolag att hantera en successiv övergång till timdebitering 

än att genomföra en engångsåtgärd där samtliga kunder simultant kommer in i 

samma system. I takt med att fler kunder timdebiteras kommer fler kunder att 

komma in i samma system och kostnaderna sjunker därmed successivt. År 10 

ligger kostnaderna på samma nivå som vid en storskaligt genomförande. 

2.1.3 Kostnader för nätbolagen att styra elanvändarnas förbrukning  

I enkätundersökningen uppgav nätföretagen att 43 procent av uttagspunkterna var 

utrustade med reläutgång för fjärrstyrning i kundens anläggning.   
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Bedömningen av kostnaden för direkt styrning via reläutgång på befintlig mätare 

är 500 kr per år och uttagspunkt. I detta belopp ingår styrutrustning och 

installation av styrutrustning hos elanvändaren, centrala kostnader för att få igång 

styrningen samt löpande kostnader för att styra. Vi antar att styrning sker genom 

att manipulera utomhusgivaren. Kostnadsbedömningen baseras på erfarenheter 

från praktiska fältförsök18 och från samtal med företag som avser att 

kommersialisera tekniken.19  

 

Ett alternativ till styrning via elmätarens reläutgång är styrning via andra kanaler. 

Exempel kan vara styrning av en elanvändares värmepump, elpanna eller 

varmvattenberedare via en direkt kommunikationslänk till den aktuella 

utrustningen. Sådana utrustningar finns redan idag och kostnaden för dem 

sjunker.20  Bedömningen av kostnadsläget för en sådan lösning är att kostnaderna 

ligger i paritet med styrning via elmätarens reläutgång.   

 

Eftersom det finns stordriftfördelar i dessa typer av tjänster kommer kostnaderna 

att variera mellan olika nätbolag och det skattade värdet bör ses som ett 

genomsnittligt värde för elnätsbolag i Sverige.  

2.2 Kostnader för elanvändarna 
Vi har identifierat fyra kostnadsposter för elanvändarna: 

1. Sökkostnader för elkontrakt 

2. Kostnader för styrautomatik 

3. Kostnader för beteendeförändringar i samband med effekttoppar 

4. Kostnader för att genomföra energieffektivisering 

 

Förutom dessa fyra kostnadsposter kommer elanvändarna troligtvis att få höjda 

nättariffer. Detta då det är troligt att de kostnader som uppkommer hos nätägarna 

i form av behov av nyinvesteringar pga. timregistreringskrav i slutändan kommer 

att föras vidare till elanvändarna. De delar av investeringarna som inte innebär 

effektivisering hos elnätsföretaget kommer troligen med i intäktsramen och kan 

därmed innebära höjningar av tariffen. I kostnads‐ och intäktsanalysen redovisas 

denna kostnad som en kostnad för nätägarna. Att också redovisa den som en 

kostnad för elanvändarna hade varit att dubbelräkna kostnaderna. 

2.2.1 Sökkostnader elkontrakt 

Ett rimligt antagande är att när möjligheterna till timdebitering och nya 

kontraktsformer skapas ökar tiden elanvändare lägger på att välja kontraktsform. 

En förklaring till ett sådant antagande är att när antalet kontraktsmöjligheter bli 

fler får elanvändarna fler kontraktsformer att ta ställning till, något som rimligen 

tar mer tid. Hur mycket mer tid en genomsnittlig elanvändare kommer att lägga på 

elkontraktsrelaterade frågor är naturligtvis svårt att uppskatta. Extratiden borde 

dock inte vara allt för omfattande. Redan idag finns hjälpmedel för att välja 

                                                           
18 Fritz m fl. (2009). 
19 Finns ett antal företag som erbjuder smarta hem lösningar varigenom det är möjligt att fjärrstyra 

elanläggningar. Se t ex www. Zigbee.org, www.digitalsmarthomes.com eller www.electronichouse.com 

för mer information. 
20 Ett exempel är prisutvecklingen för styrning till Nibes värmepumpar. En modul (RCU 11) som 

möjliggör extern styrning av Nibes äldre värmepumpar kostar idag 10250 kronor. Motsvarande modul 

(sms 40) för extern styrning till den nyaste värmepumpen kostar 4375 kronor.  
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kontrakt tillgängliga för elanvändaren. Ett exempel är den statliga 

elprisjämförelsesajten Elpriskollen21. Det är högst sannolikt att liknande 

hjälpmedel kommer att utvecklas som hjälp även för timbaserade kontrakt. Utifrån 

detta har vi valt att i analysen lägga en timmes extra sökkostnad per elanvändare 

och år. 

 

Ett allmänt vedertaget sätt att skatta värde av en individs tid är genom att värdera 

individens alternativa användning av tiden, vanligtvis används lönearbete 

eftersom den är prissatt. För 2008 var den genomsnittliga årsinkomsten cirka 

240000 kronor medan årsarbetstid är cirka 1800 timmar.22 Det ger en genomsnittlig 

timlön kring 100 kronor efter skatt, vilket också är det värde som används i 

analysen.   

2.2.2 Kostnader för styrautomatik 

För spotpriskopplade kontraktsformer som kompletteras med att elanvändaren 

kan styra sin egen anläggning med automatik (kontraktstyp 2) krävs utrustning för 

styrautomatik. I praktiken innebär det en teknik som möjliggör att elanvändarens 

elutrustning kan startas och stoppas, eller upp‐ och nedregleras från distans med 

hjälp av en styrsignal (t ex elspotpriset).  

 

Marknaden för den här typen av utrustning är på stark frammarsch, framförallt i 

ett internationellt perspektiv. Internationella företag som Google, IBM och Siemens 

är alla mycket aktiva på att ta fram teknik och koncept som möjliggör detta. 

Nationella leverantörer av uppvärmningssystem erbjuder också lösningar för att 

elanvändaren från distans ska kunna styra sin elanläggning.23  

 

För att kvantifiera denna post är antagandet att investeringsbehovet uppgår till 

5000 kronor. De löpande kostnaderna är begränsade till kommunikationsbehovet, 

vilket är en dataförbindelse eller ett gsm‐abonnemang. Löpande kostnader sätts till 

50 kronor per år vilket motsvarar ca 70 sms24. Med en avskrivningstid på 10 år 

innebär det sammantaget kostnader som uppgår till cirka 650 kronor per år. Denna 

kostnadsbedömning är i linje med kostnadsbedömningar som används i kostnads 

och intäktsanalyser som genomförts i Kalifornien (USA)25.  

 

Troligt är att kostnaden för denna typ av styrteknik kommer att sjunka över tiden.  

2.2.3 Kostnader för beteendeförändringar i samband med effekttoppar  

Elanvändare som inte har någon form av styrautomatik måste själva vidta åtgärder 

när priserna är höga. De positiva aspekterna för elanvändarna är att de sparar 

pengar. De negativa aspekterna är att det krävs att de reagerar, något som 

rimligtvis borde innebära någon form av kostnad. Svårigheten i detta 

sammanhang är att bedöma den kostnaden. Elanvändare med kontrakt med hård 

styrning har däremot i kontraktet åtagit sig att reagera på ett visst sätt 

 

                                                           
21 www.elpriskollen.se 
22 Se www.scb.se 
23 T ex erbjuder värmepumpstillverkaren Nibe tillbehörsmoduler som möjliggör extern styrning av 

värmepumpar. 
24 www.telia.se. 
25 Aloke (2010). 
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För en elanvändare som reagerar och minskar sin förbrukning vid en prisspik 

innebär åtgärden att denne avstår att förbruka en viss mängd energi. Hur mycket 

elanvändaren värderar uppoffringen att avstå att förbruka energin kan beräknas 

på olika sätt. Ett sätt är att gå ut och fråga elanvändarna hur mycket de skulle vara 

villiga att betala för att inte behöva minska sin förbrukning, en s.k. 

betalningsviljestudie. Att genomföra en sådan studie ryms inte inom ramen för 

detta uppdrag. När det kommer till förbrukningsreduktioner vid prisspikar 

handlar det ofta om effektbristsituationer.  En analogi till att värdera uppoffringen 

att avstå att förbruka en viss mängd energi är i ett sådant sammanhang att 

analysera hur mycket en elanvändare är villig att betala för att slippa elavbrott. En 

sådan studie har genomförts av Carlsson m fl (2007). Resultaten från studien visar 

att betalningsviljan för att undvika planerade elavbrott var väldigt låg. Översatt till 

vårt sammanhang skulle det då betyda att det inte innebär en så stor uppoffring att 

minska sitt effektuttag under en begränsad tid. 

 

Analogin i diskussionen ovan är inte helt självklar. Ett alternativt sätt är att studera 

resultat från fältförsök och se hur elanvändare har reagerat vid olika 

ersättningsnivåer och utifrån det försöka värdera kundernas kostnader. 

 

Från fältförsök inom Market Design, där elanvändare erhöll ersättning på 3‐10 

kronor per reducerad kW per timme, har det visat sig att elanvändare reagerade på 

prissignalerna, men också att man överlag var nöjda med den ersättning på 3‐10 

kronor per kWh som betalades ut.26 

 

Om vi antar att det finns kostnader så bör kostnaderna inte vara högre än de 

intäkter som elanvändaren erhåller. I alla fall inte om elanvändaren anser sig nöjd. 

I fältförsöket som diskuteras ovan var elanvändarna nöjda med ersättningsnivåer 

från 3 kronor. Detta säger oss att kostnaderna för att reagera bör därmed inte vara 

högre än 3 kronor per kWh. Givet att kostnaden inte är noll, men inte heller högre 

än den intäkt elanvändaren erhåller hamnar kostnaden i intervallet 0‐ 3 kronor. Vi 

antar att kostnaden för elanvändaren uppgår till 2 kronor per kW och timme 

effektneddragning sker.  

2.2.4 Kostnader för att genomföra energieffektivisering 

I kapitel 3.2.3 diskuteras elanvändarnas ekonomiska energibesparingspotential och 

hur detta kan omvandlas till en besparingspotential i monetära termer. För 

elanvändare med spotpriskopplade kontrakt beräknas i kapitel 3.2.3 den 

genomsnittliga besparingen per elanvändare och år till 255 kronor. Denna 

besparing uppnås med hjälp av ökad förståelse och förändrat beteende till följd av 

att elanvändare med timmätning får bättre information om sin elanvändning och 

vad som kan göras för att minska kostnaderna.  

 

För att elanvändarna ska uppnå den energibesparing som diskuteras i kapitel 3.2.3 

kommer de att behöva vara mer aktiva än vad de är idag. Detta medför en 

kostnad. Exempel på kostnader som tillkommer kan vara enkla saker som att 

släcka lyset när man lämnar rummet eller stänga av teknikutrustning helt istället 

för att låta dessa stå på standby. Det kan också vara mer av engångsinvesteringar, t 

ex justera inställningarna på sin värmekälla.  

                                                           
26 Fritz m fl (2009). 
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Värderingen av kostnaderna för en elanvändare att energieffektivisera är svåra att 

kvantifiera. I denna analys görs antagandet att kostnaderna motsvarar halva den 

besparing elanvändaren gör. Antagandet baseras på att kostnaderna rimligtvis inte 

är noll och på att vi vet att elanvändaren gör vissa besparingar av sina 

energieffektiviseringsåtgärder. Rimligtvis är kostnaderna inte högre än de intäkter 

som får av insatsen. Eftersom vi inte vet exakt kostnaderna antas att dessa uppgår 

till halva värdet av den besparing elanvändaren gör. 

 

För övriga elanvändare som omfattas av de nya reglerna med timdebitering, men 

som saknar spotpriskopplat kontrakt (dvs. de som inte aktivt valt en sådan 

kontraktsform), har vi räknat med att ytterligare 57 procent av dessa kommer att 

erhålla timstatistik27 (43 procent av nätföretagen har angivet att de redan i dag har 

system som klarar att tillhandahålla timstatistik. Dessa 43 procent undantas från 

beräkningarna då även utan en reform skulle fått timstatistik). Värdet av 

energieffektiviseringen för dessa har uppskattats till 98 kronor per elanvändare och 

år. I beräkningsalternativ 3 är denna intäktspost neddragen till 45 kronor per 

elanvändare och år. Orsaken till det lägre värdet i beräkningsalternativ 3 är att 

detta alternativ även inbegriper elanvändare med enbart hushållsel. Elanvändare 

med enbart hushållsel antas enligt diskussion i avsnitt 1.6 ha sämre förutsättningar 

att minska sin elförbrukning. Med samma motivering som ovan har vi i kalkylen 

räknat med att kostnaderna motsvarar halva vinsten. 

2.3 Kostnader för elleverantörerna 
Även för elleverantörerna kommer timdebitering av elanvändarna medföra 

ytterligare kostnader jämfört med de kostnader som följer med dagens 

verksamhet. Timmätning kräver mer än månadsrapportering. Avtalshantering och 

mätvärdeshanteringen blir mer omfattande likväl som det tillkommer ökade 

kostnader för system‐ och meddelandehanteringen mot nätägarna. 

Informationsinsatser mot elanvändarna torde också bli mer krävande. I kostnads‐ 

och intäktsanalysen har det identifierats två tillkommande kostnadsposter.  

Att hantera kunderna som timkunder kommer som ovan beskrivits troligtvis 

innebär ökade administrativa kostnader. Debiteringssystemen kommer att belastas 

hårdare samtidigt som hantering av timvärden istället för månadsvärden kräver 

större datakapacitet och ställer högre krav på kvalitetskontrollen av mätserierna.  

I diskussioner med representanter för elleverantörer har inspektionen kunnat 

konstatera att synen på hur mycket högre kostnader timvärdeshantering kommer 

att medföra inte är helt samstämmig. Svaren från företagen har skiljt sig åt på ett 

markant sätt, allt från marginella tillkommande kostnader till belopp kring 60 

kronor per kund och år. Inspektionen kan konstatera att detta är naturligt då 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan bolagen. En viktig faktor är storleken på 

företaget då det med stor sannolikhet finns stordriftsfördelar här. En annan faktor 

av betydelse är hur stora marginaler som finns i företagens befintliga datasystem. 

Har företagen överkapacitet i dagens system är det troligt att kostnadsökningen 

                                                           
27 Innebär att i beräkningsalternativ antas att 43 procent av uttagspunkter med årlig förbrukning över 

8000 kWh kommer att få timmätning medans i beräkningsalternativ 3 antas 43 procent av alla 

uttagspunkter komma att få timmätning utan några regelförändringar. 
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blir mindre än om systemen måste byggas ut för att klara av att hantera de ökade 

flödena.  

Utifrån den information som kommit inspektionen tillhanda bedöms 

merkostnaden för en elleverantör att hantera och debitera kunderna baserat på 

timvärden vara i genomsnitt 60 kronor per kund och år.    

För de elanvändare som har avtalstyp 3, dvs. har ett avtal som innebär att 

elleverantören utifrån vad som står i kontraktet kan styra elanvändarens 

anläggning, kommer elleverantören att få ytterligare kostnader. Dessa kostnader 

beror av en ökad teknisk och administrativ belastning. Avtalstyp 3 innebär att 

elanvändaren styrs via nätägaren, något som kräver att elleverantören och 

nätägaren kommunicerar på ett annat sätt än idag. Vi bedömer att den extra 

kostnaden uppgår till 200 kronor per kund och år. Bedömningen baseras på bl.a. 

på erfarenheter från Market designs fältförsök.28  

2.4 Kostnader för balansansvariga företag 
Kostnaden för balanskraft totalt ligger på ca 50 kronor per kund och år för en 

elvärmekund. Denna bedömning baseras på uppgifter från två olika 

balansansvariga företag. Tillkommande kostnader beror på vilken 

avräkningsmetod som väljs. 

Månadsvis timavräkning  
Balansansvariga företag påverkas endast marginellt jämfört med i dag. Balanskraft 

för schablonavräknade elanvändare beräknas enligt nedanstående ekvation: 

Balanskraft = ”preliminära andelstal i procent” * (”prognostiserad total 

schablonavräknad förbrukning i  nätområdet” – ”faktisk total schablonavräknad 

förbrukning i nätområdet”) 

Skillnaden mellan preliminära andelstal multiplicerat med faktisk total 

schablonavräknad förbrukning och summan av elanvändarnas faktiska uttag 

under månaden avräknas som s.k. kvarkraft. På denna kraft är det inga extra 

kostnader jämfört med att köpa kraften på Elspot. 

 

Skillnaden för den balansansvariga när det gäller balanskraftskostnader jämfört 

med dagens regler är att det kan bli svårare att prognostisera ”total 

schablonavräknad förbrukning i nätområdet” när elanvändarna blir priskänsliga.  

Merkostnaderna bedöms öka i genomsnitt med 10 procent, d.v.s. 5 kronor per 

uttagspunkt och år för samtliga beräkningsalternativ.  

Daglig timavräkning 
Två motriktade effekter kan identifieras. För det första är balanskraftskostnaderna 

generellt lägre för timavräknade elanvändare jämfört med schablonavräknade. 

Framförallt beroende på att elanvändare som idag är timavräknade har en jämnare 

uttagsprofil och därmed också mindre volatilitet, något som innebär enklare 

prognostisering. För det andra så med fler timavräknade kunder kommer det att 

                                                           
28 Fritz m fl (2009). 
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bli svårare att göra prognoser när elanvändarna blir mer priskänsliga vilket kan 

verka för ökade balanskraftskostnader. Eftersom hushållskunder och andra små 

elanvändare inte har samma jämna uttagsprofil som större elanvändare innebär 

det att balanskraftskostnaden med fler timavräknade elanvändare kan öka. 

Sammantaget innebär detta att effekterna mot ökade balanskraftskostnader väger 

över. Nettoeffekten blir således densamma som för månadsvis timavräkning, på 

grund av dessa motsatta effekter. 

Slutsatsen blir att även här beräknas merkostnaden för balansansvariga företag till 

5 kronor per uttagspunkt och år för samtliga beräkningsalternativ.  

2.5 Kostnader för Svenska Kraftnät 
Efter diskussion med Svenska Kraftnät har följande kunnat konstateras gällande de 

olika beräkningsalternativen.  

För SvK skulle en daglig timavräkning för alla uttagspunkter med dagens regler 

innebära att nuvarande system för schablonavräkning (både preliminär och 

slutavräkningen) inte behövs. Effekterna av detta skulle vara minskade 

driftkostnaderna, även om själva omställningen skulle innebära initialkostnader.  

Med månadsvis timavräkning kombinerat med schablonavräkning av viss del av 

förbrukningen skulle Svenska Kraftnät måsta hålla kvar vid schablonavräkning för 

viss del av förbrukningen. Detta då den icke timmätta förbrukningen fortfarande 

måste schablonavräknas. För detta beräkningsalternativ skulle Svenska Kraftnät 

också behöva komplettera slutavräkningen med en metod att avräkna 

timleveranserna via månadsvis timavräkning och även justera metoden för 

schablonleveranserna. Detta innebär en initialkostnad, men driftkostnaderna 

påverkas marginellt från dagens system. 

Med månadsvis timavräkning för all förbrukning som inte avräknas dagligen 

måste Svenska Kraftnät bygga om slutavräkningen så som redovisats ovan men 

kan samtidigt lägga ner slutavräkningen av icke timmätt förbrukning. Som ovan 

innebär det en initialkostnad men driftkostnaderna blir lägre än för det andra 

beräkningsalternativet. 

Sammantaget så innebär de olika beräkningsalternativen inga speciella fördelar för 

Svenska Kraftnät ur ett avräkningsperspektiv, även om alternativen med daglig 

timavräkning och alternativet med månadsvis timavräkning för alla kunder ger 

förenkling och reducering av driftkostnaderna. Utifrån den diskussion 

Energimarknadsinspektionen haft med Svenska Kraftnät, med resultat som 

redovisats ovan, gör inspektionen bedömningen att förändringarna för Svenska 

Kraftnät är marginella i samtliga beräkningsalternativ och att några tillkommande 

kostnader inte behöver läggas till kostnads‐ och intäktsanalysen. 
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3 Kvantifierade intäkter 

3.1 Intäkter för nätföretagen 
Nätägare har ett värde av ökad förbrukningsflexibilitet. I det tidigare nämnda 

fältförsöket i Göteborg uppskattades värdet av att kunna styra elanvändare till 250 

kronor per kWh/h. Detta baserades på kostnaden för att abonnera på effekt från 

regionnäten. Tanken är att Göteborg Energi kan sänka maxeffekten med lika 

mycket som man kan styra. Vissa nätägare kan också ha behov av att styra 

elanvändarna för att undvika problem i det egna nätet. Detta behov kommer 

troligtvis att öka i framtiden i takt med att vindkraften expanderar.  

Sammantaget räknar vi med att värdet för nätägarna på 250 kronor per styrbar kW 

förutsatt att man förfogar över direkt styrning i enlighet med avtalstyp 3. Med en 

styrbar effekt på 2 kW ger det 500 kr per styrbar uttagspunkt. 

Förutom direkt styrning kan nätägare använda prisinstrumentet för att styra 

elanvändarna. En tariff med en struktur liknande ”critical peak pricing” är en 

priskonstruktion som nätägaren kan använda sig av för att motivera elanvändarna 

att minska sitt effektuttag. Erfarenheter av sådana kontraktsformer visar på att 

elanvändarna i genomsnitt kommer att reagera.29 Dvs. även med sådana 

kontraktsformer kan nätägaren kalkylera med att elanvändarna drar ner sin 

energianvändning när det signaleras om höga priser för vissa timmar. Det bör 

dock noteras att denna typ av kontrakt inte garanterar att elanvändarna reagerar 

som nätbolaget förutspår och att man därför bör göra försiktiga antaganden när 

man räknar med effektreduktion från elanvändare med denna kontraktstyp. 

I analysen har vi därför räknat med att elanvändare med kontraktstyp 1 eller 2 i 

genomsnitt reagerar med en effektreduktion motsvarande en femtedel av vad 

kontraktsbundna elanvändare gör. Givet en värdering som ovan på 250 kronor per 

kW innebär det ett värde för nätägarna på 100 kronor per uttagspunkt och år. 

Detta är en försiktig skattning som kan jämföras med studier från USA som visar 

en skillnad mellan mjuk styrning (prisincitament) och kontrakt med hård 

styrning.30  

Övrig nytta bedöms uppgå till 15 kronor per uttagspunkt och år för de 

uttagspunkter varifrån man i dag inte tar hem timvärden. Orsaken till varför det 

uppkommer en ökad nytta för nätägarna om man börjar ta hem timmätvärden från 

ett större antal uttagspunkter ligger i flera plan. Exempel på tillkommande nyttor 

med timvärden är att tillgång till timvärden underlättar kundtjänsten, förenklar 

drift och investeringsplanering.31 Flertalet av dessa nyttor är allmänt vedertagna, 

men det krävs tillgång till timvärden för att nyttan ska finnas. Genom att fler 

elanvändare får timmätning får då också fler nätägare nyttorna som följer därmed. 

                                                           
29 Se t ex PowerCentsDC (2010). 
30 Ibid. 
31 Dahlquist m.fl. (2009). 

25 



3.2 Intäkter för kunderna 

3.2.1 Höglasteffekt (prisspikar) 

I detta avsnitt diskuteras hur kvantifiering av elanvändares beteendeförändring 

vid prisspikar kan göras. Oavsett kontraktstyp 1, 2 eller 3 har elanvändare med 

spotpriskopplade kontrakt möjlighet och ekonomiska incitament att reducera sin 

förbrukning vid prisspikar, antingen genom beteendeförändringar (avtalstyp 1) 

eller genom styrautomatik som aktiveras (avtalstyp 2 och 3).  

Värdet av effektreduktion vid prisspikar  
I dag har SvK rätt att upphandla upp till 2 000 MW i en effektreserv. Beslut finns 

att denna ska avvecklas successivt fram till 2020.32 Samtidigt finns analyser som 

pekar på att behovet av produktion eller förbrukningsreduktion som aktiveras 

väldigt sällan kommer att öka.33 Genom att sätta upp en varaktighetskurva för den 

nordiska elanvändning kan det visas att det i Norden handlar om ca 3 000 MW 

som används mer sällan än 0,5 % av tiden. Med ytterligare 20 000 MW vindkraft i 

systemet (ca 50 TWh) kommer den siffran att öka till 4000 MW.  Utan en 

effektreserv kommer marknaden att behöva andra reserver. Här talar mycket för 

att förbrukningsflexibilitet kommer att kunna spela en viktig roll.  

 

 
Figur 3: Varaktighetskurva nordisk elanvändning, med och utan 20 000 MW vindkraft  

KÄLLA: Sweco 

 

En ansats för att beräkna värdet av förbrukningsflexibilitet är att jämföra vid vilka 

priser det skulle vara intressant för aktörer att hålla produktion i reserv för 

användning så kort tid som 0,5 procent av tiden (40 timmar). Gör man det kommer 

man fram till att det för de timmar som produktionen går krävs priser på i snitt 

drygt 5 kronor per kWh (se beräkning nedan).  

 

 

                                                           
32 Effektreserven i framtiden, Prop. 2009/10:113. 
33 Se t ex Econ Pöjry (2008). 
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Antaganden 

 

Årlig kapitalkostnad produktion 150 kr/kW 

Rörlig produktionskostnad 2 kr/kWh 

 

Behov av täckningsbidrag vid 40 timmars drifttid (0,5 % av tiden) 

150kr/kWh / 40 timmar = 3,75 kr/kWh      

 

Genomsnittlig prisnivå på elspot = 2 + 3,75 = 5,75 kr/KWh. 

 

Denna enkla beräkning indikerar att det i framtiden kommer att krävas ca 4 000 

MW reserver i Norden under 40 timmar per år. Beräkningar visar också att ett 

genomsnittliga pris som krävs för att hålla reservkraft för dessa timmar uppgår till 

ca 5 kronor per kWh. Dvs. alternativkostnaden för förbrukningsflexibilitet kan 

beräknas till cirka 5 kronor per kWh och det är också det värde vi använder i 

kalkylen. Det bör noteras att initialt kommer inte den mängd 

förbrukningsflexibilitet som elanvändare om högst 63 ampere kan bidra med att 

räcka till för att täcka de behov av reserver som finns för att klara tillfälliga 

effekttoppar. Men eftersom effektreserven inte fasas ut förrän 2020 och det 

dessutom möjligen finns förbrukningsflexibilitet även hos större kunder bör detta 

inte vara något problem. Den flexibilitet som finns hos t ex elintensiv industri är 

enligt tidigare studier (Energimarknadsinspektionen, 2008b) inte försumbar, men 

är dyrare att aktivera än förbrukningsflexibilitet hos hushållskunder. 

Alternativkostnaden för att temporärt minska elförbrukningen är hos stora 

elförbrukare, såsom industrier, högre än hos hushållskunder. Detta då industrier 

har bl.a. personalkostnader och leveransskyldigheter oavsett priset på el varvid det 

inte alltid är lönsamt att inaktivera verksamheten om elpriset tillfälligt stiger. För 

en hushållskund är det endast den individuella nyttan som påverkas. Så länge den 

ekonomiska vinsten i att agera flexibelt på elprisförändringar överstiger den 

eventuellt reducerade nyttan finns incitament att flytta last mellan dygnets timmar. 

Detta gör att mindre elanvändares förbrukningsflexibilitet blir relativt billig i 

sammanhanget och att det trots att små elanvändare kräver någon form av 

aggregator trots allt blir ett billigt alternativ. 

 

I kalkylen har vi räknat med att förekomsten av prisspikar ökar successivt under 

kalkylperioden34. Inledningsvis räknar vi med att prisspikar på i snitt 5 

kronor/kWh uppstår i snitt 10 timmar per år för att mot slutet av kalkylperioden 

ligga på 40 timmar per år. Omsatt till kronor per kW styrbar konsumtion handlar 

det om 50 (5 kronor/kW * 10 timmar) till 200 (5 kronor/kW * 40 timmar) kronor per 

styrbar kW.   

 

Styrbar effekt hos eluppvärmda småhus 
För samtliga elanvändare med spotpriskopplade kontrakt (kontraktstyp 1,2 och 3) 

räknar vi med att det, i genomsnitt, finns en styrbar effekt på 3 kW per 

                                                           

34 Detta antagande stöds av ett flera konsultstudier och forskningsrapporter och frågan hur vi i Norden 

bäst ska hantera situationen har diskuterats intensivt under de senaste åren. Se exempelvis 

Sammanfattande PM, Förstudie om Analys av en större sammanhängande elmarknad ‐ resultat och 

erfarenheter från pågående projekt och aktiviteter Version: Elforsk December 2009. 
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elanvändare under perioder med prisspikar. Denna bedömning baseras på resultat 

från svenska fältförsök35.  

3.2.2 Reglerkapacitet  

I detta avsnitt redovisas hur värdet av att löpande kunna reglera elanvändningen 

med avseende på aktuella spotpriset har kvantifierats. En förutsättning för sådan 

styrning är att elanvändaren har någon form av styrautomatik, antingen baserat på 

lokal styrteknik (avtalstyp 2) eller på fjärrstyrning (avtalstyp 3).  

Värdet av regleringsmöjlighet 
Variationer i elpris beror på flera olika saker. En orsak till prisökningar från en 

timme till en annan är att när efterfrågan stiger krävs produktionsslag med högre 

rörliga kostnader vilket också höjer priset. En annan orsak till prisvariationer är att 

det kostar extra att reglera produktion upp och ner jämfört med att köra 

kraftverken på jämn effekt. På elmarknaden speglas dessa kostnader i elprisets 

förändring d.v.s. i elprisets ”volatilitet”.  

 

Figur 4 nedan illustrerar en framtid där ca 20 % av den årliga elanvändningen i 

Norden täcks av produktion från vindkraftsverk. Kurvorna representerar 

vindkraftsproduktionen under samma vecka i januari, men olika år. Produktionen 

är estimerad utifrån verklig vinddata och hänsyn är tagen till sammanlagring, 

d.v.s. att det blåser olika i olika delar av Norden. Det antas vidare att 

vindkraftsproduktionen är ganska jämnt fördelad över Norden. 

   Figur 4: Simulering av vindkraftproduktion med ca 70 TWh vindkraft i Norden 

KÄLLA: Sweco 

Med hård styrning (avtalstyp 2 och 3) är det möjligt att anpassa efterfrågan även 

vid små prisvariationer. Elanvändare med sådana kontrakt kan således bidra till 

systemet genom att man slipper använda dyr produktion för reglering.  

 

För att uppskatta värdet av reglermöjligheterna har vi utgått från spotpriserna på 

Jylland under år 2009. Vi har antagit att det går att optimera elanvändningen med 

                                                           
35 Lindskoug (2005) och Fritz m fl (2009). 
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hänsyn till spotprisvariationer genom att styra bort förbrukning (uppvärmning och 

varmattenproduktion) under fyra timmar på morgonen och fyra timmar på 

kvällen. Husen kompenseras för neddragningen timmarna före och timmarna efter 

neddragningen. Enligt beräkningarna blir besparingarna för varje elanvändare 

cirka 100 kronor per styrbar kWh. 

Tabell 3: Värdet av reglerkapacitet beräknat med priser på Jylland år 2009.  

Time ODESEKMWh Månad Dag Timme stdEffekt (kW) styrEffekt (kW)
2009-01-01 00:00 461,93 1 2009-01-01 0 2 2
2009-01-01 01:00 453,46 1 2009-01-01 1 2 2
2009-01-01 02:00 442,72 1 2009-01-01 2 2 2
2009-01-01 03:00 426,66 1 2009-01-01 3 2 2
2009-01-01 04:00 423,84 1 2009-01-01 4 2 2
2009-01-01 05:00 426,99 1 2009-01-01 5 2 4
2009-01-01 06:00 428,29 1 2009-01-01 6 2 4
2009-01-01 07:00 423,51 1 2009-01-01 7 2 0
2009-01-01 08:00 420,04 1 2009-01-01 8 2 0
2009-01-01 09:00 420,80 1 2009-01-01 9 2 0
2009-01-01 10:00 429,92 1 2009-01-01 10 2 0
2009-01-01 11:00 442,07 1 2009-01-01 11 2 4
2009-01-01 12:00 443,05 1 2009-01-01 12 2 4
2009-01-01 13:00 440,55 1 2009-01-01 13 2 2
2009-01-01 14:00 441,74 1 2009-01-01 14 2 4
2009-01-01 15:00 411,04 1 2009-01-01 15 2 4
2009-01-01 16:00 407,78 1 2009-01-01 16 2 0
2009-01-01 17:00 545,81 1 2009-01-01 17 2 0
2009-01-01 18:00 513,25 1 2009-01-01 18 2 0
2009-01-01 19:00 484,28 1 2009-01-01 19 2 0
2009-01-01 20:00 477,55 1 2009-01-01 20 2 4
2009-01-01 21:00 472,78 1 2009-01-01 21 2 4
2009-01-01 22:00 469,09 1 2009-01-01 22 2 2
2009-01-01 23:00 454,11 1 2009-01-01 23 2 2
2009-01-02 00:00 465,94 1 2009-01-02 0 2 2  

Källa: Sweco 

Det beräknade värdet på 100 kronor per styrbar kWh är en viss underskattning av 

värdet av styrmöjligheten. Detta eftersom det typiska i ett system med vindkraft är 

att högprisperioder inte alltid sammanfaller med hög last i systemet. Detta 

illustreras av att priserna under morgontoppen den 1 januari 2009 faktiskt var 

lägre än priserna timmarna före och efter (se Tabell 3 ovan). Vår bedömning är att 

metoden underskattar värdet av laststyrningen med ca 50 procent. 

 

Givet resultaten av beräkningarna ovan och med bakgrund av att de troligen 

underskattar det sanna värdet av laststyrningen har vi räknat med ett värde på 50 

kronor per styrbar kWh/h i början av kalkylperioden och 150 kronor i slutet av 

perioden. Detta innebär att vi antar att prisvolatiliteten i Sverige initialt är relativt 

låg men kommer att likna Jylland i slutet av kalkylperionden.    

Styrbar effekt hos eluppvärmda småhus 
Vi har räknat med en styrbar effekt i värmesystemet på i genomsnitt 2 kWh per 

timme för elvärmda hushåll med avtalstyp 2 eller 3. Värdet baseras på fältstudier 

som visat att 2 kW kan styras utan att elanvändarnas komfort påverkades 

märkbart.36  

                                                           
36 Fritz m fl (2009). 
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3.2.3 Värdet av energieffektivisering 

Timdebitering, bättre statistik och styrautomatik motiveras ofta med att kunderna 

ska bli mer priskänsliga. En ytterligare effekt av finare upplösning av 

förbrukningssiffrorna är att elanvändares möjlighet att spara el ökar.  

 

I litteraturen37 brukar man lyfta fram följande samband: 

• Timdebitering leder till aktivare elanvändare vilket också har en effekt på 

totala elanvändningen. 

• Bättre återkoppling leder till lägre elanvändning. Detta gäller särskilt om 

statistiken följs upp med rådgivning.  

• Ny styrautomatik kan användas för att minska den totala 

energianvändningen i fastigheten.  

 

Några svenska studier (Pyrko, 2009) har haft svårt att i Sverige verifiera de positiva 

effekterna många internationella studier visar på. Forskningen visar att 

månadsavläsning inte räcker till utan att det behövs information om förbrukningen 

varje timme eller oftare. 

Elanvändare med styrautomatik 
I ett fältförsök 38 som genomfördes som ett samarbete mellan Elforsk och 

Göteborgs Energi arbetade man med att kvantifiera de ekonomiska effekterna av 

att använda styrautomatik (avtalstyp 3) för att reglera elanvändarnas förbrukning. 

Resultaten från studien visade att effekterna var flera: 

 

• Styrning till lägre temperatur vid bortovaro, 250 – 500 kronor 

• Styrning med beaktande av tillskottsvärme, ca 450 kronor 

• Styrning baserat på ekvivalent temperaturprognos, ca 900 kronor 

• Styrning för optimering av värmepumpar ca 500 kronor 

 

De sammanlagda ekonomiska effekterna för de elanvändare som styrdes hamnar i 

studien i intervallet 1850 – 2350 kronor. 

 

Beräkningsbakgrunden till fältstudiens resultat är att man räknade med en 

påverkbar elkostnad på 18 000 kronor per elanvändare och år.  Denna siffra 

baseras i sin tur på en genomsnittlig elanvändning om 18 000 kWh och ett elpris på 

en krona per kWh.  

 

För denna kostnads‐ och intäktsanalys beräknas värdet av besparingen istället till 

1000 kronor per elanvändare och år. Skillnaden jämfört med fältstudien som 

diskuteras ovan beror på att här antas den påverkbara kostnaden vara cirka 10 000 

kronor. Den lägre påverkbara kostnaden beror på två saker:   

1) Vi antar att en betydande del av elpriset utgörs av finansiellt motiverade 

skatter och avgifter. Värdet av besparingen i vår kalkyl uppskattats till 0,7 

kronor per kWh. I detta ingår ett spotpris på 0,45 kronor per kWh, rörliga 

nätkostnader på 0,12 kronor per kWh samt halva elskatten. 

2) Vi antar en lägre genomsnittlig elanvändning per elanvändare.  I den här 

kostnads‐ och intäktsanalysen utgår vi från en genomsnittlig elanvändning 

                                                           
37 Se t ex Darby (2001) och EPRI (2009). 
38 Fritz m fl (2009). 
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på 14 000 kWh. Orsaken är att i den här studien analyseras elanvändare 

med lägre genomsnittlig förbrukning. 

Energieffektivisering hos kunder med spotpriskopplade kontrakt 
Det finns en mängd studier som analyserar effekterna på den totala 

elanvändningen av att elanvändarna blir mer aktiva genom spotpriskopplade 

kontrakt och bättre återkoppling. Här är några exempel. 

   

Sarah Darby39 har i en litteraturöversikt studerat hur stor energieffektivisering 

dessa studier funnit. 38 studier analyserades och besparingarna som uppnåddes 

genom energieffektivisering låg mellan 5 och 20 procent. Sammantaget visade det 

sig också att störst effekt uppnåddes med en direkt återkoppling av elanvändarens 

energiförbrukning tillsammans med kompletterande rådgivning.  

 

I Kalifornien40 genomfördes pilotstudier med nya mätare under 2003 och 2004. 

Pilotstudierna visade att utökad information resulterade i att kunderna minskade 

sin energianvändning. Det handlade dels om återkoppling via Internet och dels 

direktåtkomst via sin egen mätare via lokalt nätverk (HAN). Återkoppling via 

Internet gav besparingar på 2‐3 procent och återkoppling via HAN gav 6 procent. 

 

BC Hydro41 (Kanada) genomförde ett pilotprojekt för att ta reda på om kunder 

reagerar på prissignaler och information om energianvändning. Två separata 

försök genomfördes under 2006 och 2007 med cirka 2000 deltagare under 

respektive försök. Det första försöket resulterade i energibesparingar med 11,5 

procent och det andra med 11,1 procent.  

 

Utifrån resultat från tidigare studier har vi har i kalkylen antagit att de kunder som 

kommer att kunna hämta realtidsinformation från mätaren via lokal 

kommunikationslösning så kallad HAN uppnår en energibesparing på 4 procent. 

Nätägarna har angivit att cirka 30 procent av mätarna har denna funktionalitet. För 

elanvändare utan tillgång till lokal kommunikationslösning (HAN) antar vi att 

besparingseffekten blir som i Kalifornienstudien ovan, dvs. besparingseffekten 

halveras och blir 2 procent för de elanvändare som inte har lokal 

kommunikationslösning. I genomsnitt blir det 2,6 procent i besparing. 

 

Värdet av besparingen har i kalkylen beräknats till 0,7 kronor per kWh. Som 

beskrevs ovan antas en genomsnittlig elanvändning per hus på 14 000 KWh per år.  

Givet priset och förbrukningen blir totala kostnaden för en elanvändare 9800 

kronor. Värdet av en energieffektivisering på 2,6 procent blir då 255 kronor för den 

kunden. Det värde vi har lagt in i analysen som energieffektivisering för 

elanvändare med spotpriskopplade kontrakt är därmed 255 kronor per 

elanvändare och år.  

Energieffektivisering hos elanvändare med enbart timmätning 
I den enkätundersökning som genomförts (bilaga 2 till huvudrapporten) angav 43 

procent av nätägarna att de erbjuder eller avser att erbjuda kunderna timstatistik. 

                                                           
39 Darby (2006). 
40 Aloke (2010). 
41 LeClair (2010).  
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Med krav på timdebitering (beräkningsalternativ 2 och 3) kommer denna siffra 

nära på 100 procent.  

 

Som diskuteras ovan finns en stor energieffektiviseringspotential även om 

elanvändaren inte timdebiteras utan enbart får tillgång till den timstatistik som 

timmätning innebär. I den här studien räknar vi med att effekterna av timstatistik 

utifrån ett energisparperspektiv i genomsnitt uppgår till 1 procent. Med ett antaget 

värde för energihushållning på 0,7 kronor per kWh och en genomsnittlig 

förbrukning på 14 000 kWh per år ger det ett värde på 98 kronor per elanvändare 

som enbart har tillgång till timstatistik. 

3.3 Intäkter för elleverantörer 
En fördel för elleverantörer som följer av möjligheten att skapa timbaserade 

kontrakt till kunden är möjligheten att minska riskerna i verksamheten. Dagens 

kontraktsformer, t ex fastprisavtal, innebär att elhandlaren lägger till ett påslag på 

kundens kontrakt för att täcka sina risker med att kunden förbrukar på ett annat 

sätt än vad schablonberäkningsmodellen säger. Med kontraktsformer som baseras 

på kundens timvisa förbrukning och Nord Pools spotpriser kan elhandlaren 

minska risken i verksamheten. En studie som försöker kvantifiera potentiella 

intäkter för elleverantörerna av denna möjlighet är Bartusch m fl (2010). I studien 

analyseras den norska modellen ”Fastpris med returrätt” och dess effekter på risk 

och avkastning för elleverantören. Slutsatserna i denna studie är att en elleverantör 

kan minska sin risk avsevärt. Vänder man på resonemanget blir resultatet att 

elleverantören kan sänka sitt pris med fem procent och fortfarande behålla den 

avkastningsnivå man har idag.    

Även om det finns potentiella intäkter för elleverantörer med att minska risken i 

verksamheten genom att erbjuda nya kontraktsformer mot vad man gör idag är 

det svårt att skatta värde i kronor. Energimarknadsinspektionens bedömning 

utifrån de forskningsresultat som redovisats och diskussioner med elleverantörer 

är att genomsnittlig intäkt för en elleverantör är 50 kronor per år för de 

elanvändare som väljer timdebiterat kontrakt. 

3.4 Kvantifierbara samhällseffekter  

3.4.1 Energieffektivisering ger lägre miljöpåverkan 

Givet de antaganden som gjorts om hur stor inverkan energieffektivisering 

kommer att ha på den totala efterfrågan går det att beräkna hur stora 

utsläppsminskningar detta bidragit till. Det är också möjligt att kvantifiera denna 

post med hjälp av t.ex. priser på utsläppsrätter. 

För att kvantifiera denna post har vi följaktligen utgått ifrån hur stora effekter den 

energieffektivisering som beräknas i kapitel 3.2.3 får på förbrukningen. För att 

beräkna värdet av koldioxidutsläppen har förbrukningsminskningen i kWh 

multiplicerats med utsläppsvärden för nordisk marginalelproduktion.42 Slutligen 

                                                           
42 Marginalel är den el som används på marginalen för att försörja elsystemet med elenergi.  En 

minskning av förbrukningen innebär en minskning av marginalelen. Det råder dock delade meningar 

om hur man bäst bör räkna. Eftersom Sverige hör till den gemensamma nordiska elmarknaden kan det 

tyckas rimligt att räkna med nordisk mix. Men om elanvändningen eller elproduktionen förändras och 
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har reduktionen i ton koldioxidutsläpp multiplicerats med priset för 

utsläppsrätter.43 

De exakta siffrorna på de miljömässiga effekterna varierar för de olika 

beräkningsalternativen. Bästa miljöeffekterna uppnås när så många som möjligt får 

tillgång till timstatistik, dvs. beräkningsalternativ 3. 

                                                                                                                                                    
man vill veta hur stor påverkan det får på koldioxidutsläppen, blir det mer rättvisande att räkna med 

marginalel. I norden anses marginalel vara antingen kolkondens eller gasturbin. Det värde som använts 

är 670 gram koldioxidutsläpp per kWh, vilket är ett viktat värde för gasturbinsproduktion och 

kolkraftsproduktion. 
43 Det värde som använts är 150kronor per utsläppsrätt. 
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4 Icke kvantifierade kostnader och 
intäkter 

I detta kapitel beskrivs de effekter som utredningen identifierat men inte haft 

möjlighet att kvantifiera inom ramen för uppdraget. Det gäller både effekter som 

ger ökade kostnader och effekter som innebär ökade intäkter. Även om 

kvantifiering inte varit möjlig diskuteras huruvida de olika effekterna kan anses 

betydelsefulla eller mer marginella. 

4.1 Icke kvantifierade kostnader 

4.1.1 Kostnader för datasäkerhet och integritet 

Timregistrering hos hushållskunder kommer att resultera i en finare mätning av 

förbrukad el än vad som förekommer hos svenska hushållskunder idag. En tätare 

mätning innebär även att insamling och överföring av timvärden kommer att öka. 

De ökade volymerna av data som timmätning av hushållskunder innebär har på 

flera håll i Europa utlöst en debatt kring personlig integritet och datasäkerhet. För 

att säkerställa datasäkerhet och även den personliga integriteten krävs säker 

hantering av mätvärden i alla led. Detta kräver utveckling av datasystem, men 

också utveckling av rutiner för hur mätvärden hanteras. Dessa åtgärder innebär 

investeringar i utveckling av system och även tillkommande driftskostnader för att 

hålla systemet igång. Energimarknadsinspektionens bedömning är att de 

kvantitativa effekterna är begränsade. 

4.1.2 Kostnader för återkommande last 

Ur effektsynpunkt innebär återkommande last att det totala effektbehovet tillfälligt 

kan bli större när lasten kommer tillbaka än vid tiden när lasten reducerades. Detta 

kommer av att man ofta förbrukar mindre energi när man håller igång en process 

än vad som krävs för att starta igång en process från början. Ett exempel från 

hushållssektorn skulle kunna vara ett hus som kräver 7 kW för att upprätthålla 20 

graders inomhustemperatur. Kopplas värmesystemet bort eller hushållet väljer att 

sänka värmen p.g.a. höga elpriser under några timmar kommer huset att börja 

kylas ut. För att värma upp huset till normal temperatur efter några timmars lägre 

temperatur måste husets uppvärmningssystem arbetar hårdare under en period. 

Huset som i normala fall kräver 7 kW kan i ett fall som diskuterats kräva 10 kW 

under en period för att komma tillbaka till den ursprungliga 

inomhustemperaturen och återvända till det ursprungliga driftscenariot. Samma 

fenomen gäller även för andra typer av händelser, som t.ex. bortkoppling av 

varmvattenberedare eller en tillfällig produktionsminskning hos en industri.  

 

Aggregerar man den här typen av beteende innebär det att den återvändande 

lasten kan skapa problem för elsystemets funktion. Erfarenheter från fältförsök 

som genomförts inom ramen för Market Design visar att problem med s.k. 

återkommande last bör kunna hanteras utan omfattande kostnadsökningar. I fallet 

med enbart spotpriskopplade kontrakt kunde man i studierna inte notera någon 
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förbrukningsökning alls timmarna efter effektneddragningen. I fallen med direkt 

styrning kan man styra elanvändningen att vara något högre timmarna före 

effektneddragningen för att undvika problem. Utifrån detta resonemang är 

Energimarknadsinspektionens bedömning att de kvantitativa effekterna är 

begränsade. 

4.1.3 Systemkostnader  

Om de analyserade scenarierna får strukturdrivande effekter finns risk att 

elmarknadens funktion påverkas negativt. Ett exempel på en sådan situation skulle 

kunna vara om ett mindre nätföretag eller elleverantörer försvinner från 

marknaden på grund av ökade krav som dessa inte klarar av att möta. Vidare finns 

möjligen också risk att avtalsformer försvinna trots att konsumenterna efterfrågar 

dessa.  

Att antalet nätägare blir färre är inte nödvändigtvis negativt ur ett rent ekonomiskt 

perspektiv. Detta då det finns stordriftsfördelar i denna verksamhet som kan vara 

svåra att utnyttja för små nätföretag. Ur ett lokalt eller regionalt perspektiv kan det 

dock vara negativt att lokala företag säljs ut och skulle även kunna innebära en 

minskad kundnytta. Om reformen innebär att antalet elleverantörer minskar finns 

risk för att konkurrensen på elhandelsmarknaden försämras vilket är negativt ur 

ett systemperspektiv, men självklart även för elanvändarna. Detta gäller även för 

risken med färre avtalsalternativ. Det bör dock noteras att elhandelsmarknaden är 

konkurrensutsatt och att på en konkurrensutsatt marknad som fungerar kommer 

de produkter som efterfrågas att finnas tillgängliga. 

Sammantaget är Energimarknadsinspektionens bedömning att ovan diskuterade 

effekter är begränsade. 

4.2 Icke kvantifierade intäkter 

4.2.1 Intäkter nätägare 

Förutsatt att nätägaren helt lämnar schablonavräkningssystemet uppstår en 

kostnadsminskning i och med att alla uttagspunkter kan hanteras i ett system. Inga 

uttagspunkter behöver hanteras som schablonavräknade och nätägaren kan 

därmed sluta använda systemet. Detta sker i beräkningsalternativ 3 om scenariot 

kopplas till daglig timavräkning. 

Sammantaget är Energimarknadsinspektionens bedömning att effekterna är 

begränsade. 

4.2.2 Intäkter elanvändare 

Tillgång till timmätvärden kommer med stor sannolikhet att leda till att 

elleverantörerna kommer att erbjuda produkter baserade på dessa mätvärden. Ett 

större produktutbud ger ökade valmöjligheter för elanvändarna. Det är dock svårt 

att kvantifiera värdet för elanvändaren. För en fördjupad diskussion kring 

produkters värde se Ganslandt (2006). Slutsatserna av studien visar på att 

produkter som intuitivt kan förefalla ha begränsat samhällsekonomiskt värde, 

faktiskt kan ha stort värde när hänsyn tas till indirekta effekter.  
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Timkontrakt innebär att elleverantören flyttar över risk från sin verksamhet till 

elanvändaren. Detta kan innebära såväl en ökad risk som vara en fördel för 

elanvändaren. Elanvändaren är den som vet bäst när förbrukningen sker och även 

den som enklast kan påverka sin egen förbrukning. Således finns möjliga intäkter 

för elanvändaren då denne är den som är bäst på att bedöma och hantera sin egen 

risk. En studie som utifrån ett riskhanteringsperspektiv visar på positiva effekter 

av timdebitering för elhandlare och elanvändaren är Bartusch m fl. (2010).  

Energimarknadsinspektionens bedömning är att de kvantitativa effekterna som 

diskuteras ovan är begränsade. 

4.2.3 Intäkter elleverantörer 

En potentiell pluspost för elleverantörer är det nya konkurrensmedel som 

timvärden innebär. Med timvärden finns möjlighet för företagen att konkurrera 

om kunderna med alternativa kontraktsformer. Värdet av detta är dock svårt att 

kvantifiera. Bedömningen är att de kvantitativa effekterna är begränsade. 

4.2.4 Systemintäkter 

Den kanske kvantitativt största, men också svåraste posten att kvantifiera, är de 

effekter som mer aktiva elanvändare skapar för samhället i stort när de med sin 

ökade priskänslighet hjälper till att skapa en bättre fungerande elmarknad. 

Begreppet en bättre fungerande elmarknad är lite oprecist men i grunden handlar 

det om ökad kundaktivitet leder till att samhällets resurser används på ett mer 

effektivt sätt. Om elmarknaden fungerar så bra som möjligt, och det också kan 

kommuniceras med allmänheten, kommer även mer långsiktiga effekter med i 

bilden. Vad som framförallt menas här är att det låga förtroende som allmänheten 

har för elmarknaden i stort kan öka. Ett av elmarknadsaktörernas stora problem är 

just att bevisa för elanvändarna att marknaden fungerar som den ska och att inga 

oegentligheter förekommer. Ökad kundaktivitet skulle hjälpa till på ett positivt sätt 

att öka elanvändarnas förtroende om att marknaden fungerar som den ska. Nedan 

diskuteras ytterligare ett antal intäkter som aktiva elanvändare skapar för 

samhället men som inte varit möjliga att kvantifiera inom ramen för detta projekt.  

Priseffekter av att förbrukningsreduktionerna minskar prisspikarna. 
För de elanvändare som reagerar och minskar sin förbrukning vid prisspikar 

kommer detta att resultera i en lägre elräkning. Om tillräckligt många elanvändare 

genomför effektreduktioner kommer detta att resultera i att elspotpriset sänks för 

den specifika timme det gäller. Detta innebär att de aktiva elanvändarnas beteende 

spiller över på alla elanvändare i systemet. Sammantaget innebär detta att de 

aktiva elanvändarnas beteende får potentiellt stora ekonomiska effekter för 

systemet som helhet. 

Beräkningar som Energimarknadsinspektionen gjort visar att om priset kan sänkas 

med 5 procent vid en prisspik om 10 000 kronor per MWh kommer det totala 

värdet av den sänkningen för hela elanvändarkollektivet att för den enskilda 

timmen vara kring 13 miljoner kronor (givet en förbrukning på 26200 MWh per 

timme). Dvs vid 10 prisspikar per år kommer priset de inaktiva elanvändarna 

betalar för sin el att minska med över 100 miljoner kronor per år beroende på att de 

aktiva elanvändarnas beteende sänker spotpriset.  
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Nästa fråga är hur stor efterfrågereduktion som krävs för att reducera priset med 5 

procent. Detta skiljer sig självklart från tillfälle till tillfälle, men baserat på analys 

av de prisspikar som var under december 2009 till februari 2010 skulle 100 MW 

varit tillräckligt. 400 MW skulle ha gett betydligt större effekter. Det kan nämnas 

att om den förbrukningsflexibiliteten skulle vara tillräcklig för att halvera elpriset 

skulle värdet av förbrukningsreduktionerna för kollektivet vara i närheten av 130 

miljoner kronor per timme. Det bör nämnas att i beräkningarna har enbart svensk 

förbrukning beaktats, dvs beräkningarna betraktar Sverige som ett enskilt 

prisområde, Värdet ökar ytterligare om fler länders förbrukning läggs till. 

Givet de antaganden som gjorts om att varje elanvändare vid prisspikar kan bidra 

med 3 kW effektreduktion per timme skulle 100 MW innebära att cirka 33 000 

elanvändare behöver reagera (dvs . enligt de antaganden om hur utvecklingen av 

antalet aktiva elanvändare sker är detta ingen omöjlighet redan från år 1 i 

beräkningsalternativ 2 och 3. Även i det mest pessimistiska scenariot skulle det 

vara möjligt redan från år 1. För 400 MW krävs cirka 140 000 aktiva elanvändare. 

Bättre fungerade prisbildning ökar effektiviteten 
Dagens elmarknad innebär att elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere 

vanligtvis möter ett genomsnittligt pris medan det underliggande priset varierar. 

Detta innebär att elanvändarna i praktiken konsumerar ”för” mycket el när priset 

är högt och ”för” lite el när priset är lågt. Avsaknaden av en direkt koppling 

mellan den kortsiktiga marginalkostnaden för el och det pris en elanvändare möter 

leder till en ineffektiv resursallokering. De positiva samhällsekonomiska effekterna 

av att elanvändarna möter ”rätt” pris istället för ett genomsnittspris illustreras av 

de skuggade områdena i Figur 5. 

 

Figur 5: Effekter av att kunderna möter rätt pris 

Källa: Egen bearbetning av Andersen- Möller m.fl. (2006) 

I Figur 5 illustreras hur en elkonsument som har ett fastprisavtal (Pmedel) i höglast 

konsumerar Qhög när denne, om priset hade avspeglade resursknappheten korrekt, 

borde konsumera Qhög´. Vid en låglastsituation konsumerar konsumenten istället 

”för” lite, Qlåg istället för Qlåg´. 
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Förbrukningsflexibilitet och energieffektivisering kan ersätta topplastanläggningar  
En av de effekter som diskuteras internationellt är hur tillräcklig 

förbrukningsflexibilitet på lång sikt kan innebära att nya topplastanläggningar inte 

behöver byggas.44 Detta resonemang baseras på att elanvändarnas 

förbrukningsflexibilitet ersätter topplastproduktionskapacitet. Genom att volymen 

förbrukningsflexibilitet ökar så blir också förutsättningarna för detta bättre. 

Miljöeffekter av minskad användning av topplast 
Om den topplastproduktion som används är baserad på fossila bränslen kommer 

den att släppa ut stora mängder miljö‐ och klimatskadliga ämnen. Genom att 

istället reducera uttaget av elenergi vid de tillfällen topplastproduktionen skulle ha 

krävts minskas utsläppen med motsvarande mängd. Det kan dock noteras att det i 

Sverige endast under ett fåtal timmar per år produceras el med produktionskällor 

baserade på fossilbränslen. Dvs för svenska förhållanden innebär minskad 

användning av topplast inte några stora reduktioner av miljö‐ och klimatskadliga 

utsläpp. 

Priskänsliga elanvändare försvårar för produktionssidan att egenhändigt sätta priset.  
Energimarknadsinspektionens sammantagna bedömning är att konkurrensen på 

den nordiska elmarknaden fungerar bra.45 Detta stöds också av forskning på 

området.46 Forskning har dock även visat att även om prisbildningen fungerar bra 

i normala situationer så finns situationer då konkurrenssituationen är ansträngd 

och det är möjligt att företag har utnyttjat marknadsmakt i prissättningen. Detta 

gäller framförallt i situationer när den nordiska elmarknaden har delats upp i olika 

prisområden pga överföringsbegränsningar. I sådana situationer finns risk för att 

företagen utövar marknadsmakt på de lokala marknaderna.47   

För att minska risken för att företagen ska utnyttja sin marknadsmakt är en 

aktivare efterfrågesida central. Med en marknad med mer flexibel efterfrågan 

kommer prishöjningar från producenter inte få lika stor effekt på priset. Orsaken är 

att kunder med en högre förbrukningsflexibilitet minskar sin efterfrågan relativt 

sett mer när priset ökar jämfört med om flexibiliteten är låg. Detta får också till 

följd att det inte är lika attraktivt för företagen att utöva marknadsmakt. Detta 

illustreras i Figur 6. 

                                                           
44 Se t ex U.S. Department of Energy (2006). 
45 Energimarknadsinspektionen (2006). 
46 För en sammanställning av forskning på området se Tangerås m fl (2009). 
47 Ibid. 
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Figur 6: Förbrukningsflexibilitet och marknadsmakt 

Källa: Egen bearbetning av Andersen- Möller m.fl. (2006) 

Ett skift av utbudskurvan åt vänster i Figur 6 symboliserar att producenterna 

undanhåller kapacitet. Resultatet är att kvantiteten producerad el minskar vilket 

med kunder som är helt prisokänsliga resulterar i att priset stiger från P* till Pfix. 

Med priskänsliga kunder leder motsvarande undanhållande av kapacitet till att 

priset stiger till P`flex. En prishöjande åtgärd från producenternas sida ger således 

inte lika stor effekt på en marknad med större förbrukningsflexibilitet. Orsaken är 

helt enkelt att kunder med en högre förbrukningsflexibilitet minskar sin 

efterfrågan relativt sett mer när priset ökar. I Figur 6 sjunker efterfrågan från q* till 

q´ när priset ökar från P* till P`flex när vi har förbrukningsflexibilitet. Utan 

förbrukningsflexibilitet stannar efterfrågan på el kvar vid q* medan priset stiger till 

Pfix. 

Sammantaget är Energimarknadsinspektionens bedömning är att de kvantitativa 

effekterna på systemnivå är betydande. 

4.2.5 Kundflexibilitet hos fler kundgrupper 

I denna kostnads‐ och intäktsanalys har vi antagit att det enbart är småhus med 

elvärme som kommer att anpassa sin elanvändning efter kortsiktiga 

prisfluktuationer och prisspikar. I framtiden är det tänkbart att även elanvändare 

utan elvärme kommer att kunna medverka till att balansera elsystemet. Ökad 

användning av komfortkyla och elbilar i kombination med mer styr‐ och 

reglerteknik pekar i den riktningen. En allmän trend mot ökat miljö‐ och 

klimatmedvetande gör det också troligt att även elanvändare utan elvärme 

kommer att vara mer aktiva i framtiden.   

Om elbilar blir vanligare i framtiden kommer sannolikt den styrbara effekten att 

öka hos alla kunder, med såväl som utan elvärme.  Laddningseffekten när en elbil 

eller en s.k. laddhybrid laddas i hemmet förväntas uppgå till ca 2,5 kW/h. Det bör 

finnas goda möjligheter att styra denna användning till lågpristimmar.  

Vissa analyser48 pekar på att det kan finnas så mycket som 600 000 elbilar och 

laddhybrider i Sverige om 10 år. Om merparten av laddningen kan styras till 

                                                           
48 Nordic Energy Perspective (2010). 
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lågpristimmar innebär det att om elbilarna är uppkopplade mot elnätet vid 

höglasttimmar finns deras batterier tillgängliga som reglereffekt. Förutsatt att rätt 

incitament finns på plats handlar detta om upp mot 1000 MW ytterligare 

reglerkraft.  

I analysen är inte medräknat konsekvenser av att övriga kunder reagerar, 

tillkommande elbilar och laddhybrider i kalkylen. Energimarknadsinspektionens 

bedömning är att de kvantitativa effekterna är betydande. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av kostnads‐ och intäktsanalysens tre 

beräkningsalternativ.  

5.1 Beräkningsalternativ 1 
Det första scenariot innebär att elanvändare med abonnemang om högst 63 ampere 

får rätt till timmätning, förutsatt att kundens mätning redan sker med en mätare 

som klarar timregistrering av elförbrukningen. Nätägare med anslutna 

elanvändare vilka efterfrågar timdebitering får skälig tid på sig att förbereda 

insamling och rapportering av timdata. 

Nätägaren får välja om man vill tillämpa månadsvis timavräkning eller daglig 

timavräkning. I det första scenariot antas att de nätägare som vill införa 

timavräkning för elanvändare som inte begär det har rätt att göra så. De har dock 

ingen möjlighet att få täckning via nättarriffen för de merkostnader detta innebär 

jämfört med schablonavräkning. 

 

I det mest sannolika utfallet har antagits att 50 procent av de elanvändare som 

väljer timdebitering hanteras med månadsvis timavräkning medan resterande 50 

procent får daglig timavräkning. Detta baseras på att vid ett successivt införande 

är det troligt att nätägare som inte får allt för många förfrågningar kommer att 

hålla kvar vid den gamla systemet för timavräkning, och då också stoppa in nya 

timavräknade elanvändare där. Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 1 är 

beräknat till 1 541 miljoner kronor. I Figur 7 visas en övergripande 

sammanställning av resultatet för beräkningsalternativ 1. Nettoresultatet är en 

summering av påverkan på de enskilda aktörerna och resultaten för varje aktör är 

de positiva och negativa effekterna summerade. Det bör dock noteras att detta inte 

är någon fördelningsstudie och att vissa effekter inte syns i figuren för respektive 

aktör men är medräknade i totala resultatet. Ett exempel är att ökade kostnader för 

nätägarna troligtvis kommer att innebär att nättarifferna ökar och att kostnaden 

därmed förs över till elanvändaren, men i stapeln för elanvändaren redovisas inte 

denna kostnad. Den redovisas istället som en kostnad för nätägaren.  
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Figur 7 : Nettoeffekter för beräkningsalternativ 1   

Källa : Energimarknadsinspektionen 

5.2 Beräkningsalternativ 2 
I det andra scenariot som analyseras antas att elanvändare med en årsförbrukning 

över 8 000 kWh (ca 1,3 miljoner) får timmätning, möjlighet till timdebitering samt 

ett tillhörande avräkningssystem. De nya reglerna antas gälla från och med 1 

januari 2014.  

Även i det andra scenariot har nätägarna möjlighet att gå fram fortare och införa 

timavräkning för samtliga sina anslutna elanvändare redan från 2012. 

Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 2 kombinerat med månadsvis 

timavräkning är beräknat till 1 989 miljoner kronor. För daglig timavräkning är 

nettonuvärdet beräknat till minus 567 miljoner kronor. I Figur 8 visas en 

övergripande sammanställning av resultatet för beräkningsalternativ 2 kombinerat 

med månadsvis timavräkning. Resultaten är uppdelade på aktörer och för varje 

aktör är de positiva och negativa effekterna summerade. Det bör dock noteras att 

detta inte är någon fördelningsstudie och som för beräkningsalternativ 1 syns inte 

alla effekter direkt i de enskilda aktörernas resultat.  
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Figur 8: Nettoeffekter för beräkningsalternativ 2 med månadsvis timavräkning   

Källa: Energimarknadsinspektionen 
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5.3 Beräkningsalternativ 3 
I det tredje scenariot som analyseras antas att alla elanvändare med 

säkringsabonnemang om högst 63 ampere (ca 5,3 miljoner) ska timmätas och få 

möjlighet till timdebitering. Alla elanvändare kopplas även till ett 

avräkningssystem där insamlade timvärden används för Svenska Kraftnäts 

avräkning. Nya regler antas gälla från 1 januari 2014.  

Nätägarna har möjlighet att gå fram fortare och införa timavräkning för samtliga 

sina anslutna elanvändare redan från 2012. Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 

3 kombinerat med avräkningssystem Light är beräknat till cirka minus 3 400 

miljoner kronor. För daglig timavräkning är nettonuvärdet beräknat till minus 19 

miljarder kronor. I Figur 9 visas en övergripande sammanställning av resultaten 

för beräkningsalternativ 3 kombinerat med månadsvis timavräkning. Resultaten är 

uppdelade på aktörer och för varje aktör är de positiva och negativa effekterna 

summerade, dvs. det är nettovärdet som visas. 
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Figur 9: Nettoeffekter för beräkningsalternativ 3 med månadsvis timavräkning   

Källa: Energimarknadsinspektionen 
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6 Känslighetsanalyser 

Föregående kapitel redovisar de resultat som Energimarknadsinspektionen 

betraktar som mest sannolika utfall. Det finns dock ett flertal osäkra variabler. 

Osäkerheten i variabelvärdena kan bero på ett flertal saker, men framförallt är det 

osäkerhet i den framtida utvecklingen. Hur kommer elanvändare att reagera på 

möjligheten till kontrakt baserat på sin timförbrukning? Hur många kommer att 

välja kontraktsformer som gör att de blir mer aktiva? För att testa hur känsligheten 

hos de resultat Energimarknadsinspektionen ser som de mest troliga redovisas i 

detta kapitel känslighetsanalys av huvudresultaten från föregående kapitel. De 

variabler som inspektionen anser osäkra har varierats för att spegla ett mer 

pessimistiskt scenario och ett mer optimistiskt scenario än vad de mest troliga 

scenarierna visar på. 

6.1 Beräkningsalternativ 1 

6.1.1 Mest pessimistiska scenariot 

Förutsättningarna för ett sämsta tänkbara utfall har antagits som följer: Alla 

kostnader ökas med 10 procent. Alla intäkter minskas med 20 procent. Dessutom 

antas att antalet elanvändare som väljer kontrakt med timdebitering minskas med 

20 procent. Kalkylräntan höjs dessutom med 2 procentenheter. 

För detta scenario antas dessutom att 20 procent av de elmätare som ej klarar 

timmätning byts ut. Här antas också att fler elanvändare (70 procent istället för 50 

procent) kommer att hanteras enligt dagens avräkningssystem och inte i 

månadsvis timavräkning.  

Nettonuvärdet för det mest pessimistiska scenariot för beräkningsalternativ 1 är 

beräknat till cirka minus 200 miljoner kronor.  

6.1.2 Mest positiva scenariot 

Förutsättningarna för ett bästa tänkbara utfall har antagits som följer. Kostnaderna 

är med rätt stor sannolikhet väl bedömda och dessa behålls därmed oförändrade i 

detta scenario. Likaså behålls räntan konstant. Intäkterna antas dock vara 

underskattade i huvudscenariot och ökas med 20 procent. Antalet elanvändare 

som väljer kontrakt med timdebitering ökas också med 20 procent i detta scenario. 

Nettonuvärdet för det mest positiva scenariot med beräkningsalternativ 1 är 

beräknat till cirka 2 700 miljoner kronor.  
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6.2 Beräkningsalternativ 2 

6.2.1 Mest pessimistiska scenariot 

Förutsättningarna för ett sämsta tänkbara utfall har antagits som följer. 

Kostnaderna ökas med 10 procent. Alla intäkter minskas med 20 procent. 

Dessutom antas att antalet elanvändare som väljer kontrakt med timdebitering 

minskas med 20 procent. Kalkylräntan höjs dessutom med 2 procentenheter. 

Nettonuvärdet för det mest pessimistiska scenariot för beräkningsalternativ 2 

kombinerat med månadsvis timavräkningär beräknat till cirka minus 500 miljoner 

kronor. För daglig timavräkning är nettonuvärdet beräknat till minus 2,8 miljarder 

kronor.  

6.2.2 Mest positiva scenariot 

Förutsättningarna för ett bästa tänkbara utfall har antagits som följer. Kostnaderna 

behålls oförändrade, räntan likaså. Intäkterna antas dock vara underskattade och 

ökas med 20 procent. Antalet elanvändare som väljer kontrakt med timdebitering 

ökas också med 20 procent i detta scenario. 

Nettonuvärdet för det mest positiva scenariot för beräkningsalternativ 2 

kombinerat med månadsvis timavräkning är beräknat till cirka 3 900 miljoner 

kronor. För daglig timavräkning är nettonuvärdet beräknat till 1 500 miljoner 

kronor.  

6.3 Beräkningsalternativ 3 

6.3.1 Mest pessimistiska scenariot 

Förutsättningarna för ett sämsta tänkbara utfall har antagits som följer. 

Kostnaderna ökas med 10 procent. Intäkterna minskas med 20 procent. Dessutom 

antas att antalet elanvändare som väljer kontrakt med timdebitering minskas med 

20 procent. Kalkylräntan höjs dessutom med 2 procentenheter. 

Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 3 kombinerat med månadsvis 

timavräkning är i det mest pessimistiska scenariot beräknat till cirka minus 8 400 

miljoner kronor. För daglig timavräkning är nettonuvärdet beräknat till minus 20 

miljarder kronor. 

6.3.2 Mest positiva scenariot 

Förutsättningarna för ett bästa tänkbara utfall har antagits som följer. Kostnaderna 

behålls oförändrade. Likaså behålls räntan konstant. Intäkterna antas dock vara 

underskattade och ökas med 20 procent. Antalet elanvändare som väljer kontrakt 

med timdebitering ökar också med 20 procent i detta scenario. 

Nettonuvärdet för beräkningsalternativ 3 kombinerat med månadsvis 

timavräkning är för det mest positiva scenariot beräknat till cirka minus 1 500 

miljoner kronor. För daglig timavräkning är nettonuvärdet beräknat till minus 15 

miljarder kronor.  
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7 Sammanfattande bedömning 

7.1.1 Sammanfattning av resultat 
I tabell 4 nedan sammanställs nettoresultaten för de beräkningsalternativ som 

diskuterats ovan. 

Tabell 4: Sammanfattning av de mest sannolika resultaten av kostnads- och intäktsanalysen 

  Beräkningsalternativ 1  Beräkningsalternativ 2  Beräkningsalternativ 3 

Daglig 

timavräkning 

‐567 MSEK  ‐19 000 MSEK 

Månadsvis 

timavräkning 

1 541 MSEK 

1 989  MSEK  ‐3 400 MSEK 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

Sammantaget är nettonuvärdet högst i beräkningsalternativ 2 sammankopplat med 

månadsvis timavräkning. Näst högst nettonuvärde har beräkningsalternativ 1. Att 

det inte skiljer mer mellan de två beräkningsalternativen i det mest troliga utfallet 

beror till stor del på kostnadssidan. I och med att det för beräkningsalternativ 1 

antas att inga elmätare behöver bytas ut blir investeringsbehoven för nätägarna 

betydligt lägre för beräkningsalternativ 1 än för de andra två 

beräkningsalternativen. Däremot kommer kostnaderna för den dagliga driften att 

vara högre per kund. Detta drivs av att det är dyrare per uttagspunkt att 

introducera ett nytt system med en successiv övergång till timdebitering än att 

genomföra en engångsåtgärd där samtliga kunder simultant kommer in i samma 

system. Beräkningsalternativ 1 innebär ett kunddrivet införande av timdebitering 

vilket har antagits kommer att leda till en långsammare tillväxt av timavräknade 

elanvändare. Detta gör att kostnaderna för beräkningsalternativ 1 hålls nere även 

när det kommer till den dagliga driften. Baksidan av detta blir att eftersom färre 

elanvändare kommer att vara aktiva blir också de positiva effekterna av 

beräkningsalternativ 1 mindre.  

 

Att driftskostnaden för daglig timavräkning är högre än för månadsvis 

timavräkning resulterar i betydligt sämre nettonuvärden för beräkningsalternativ 

med daglig timavräkning. Detta syns tydligast i beräkningsalternativ 3 men även i 

beräkningsalternativ 2. I beräkningsalternativ 3 har dessutom alla elanvändare 

timregistrering av sin förbrukning. Detta driver kostnaderna samtidigt som 

intäkterna inte ökar i samma grad. Orsakerna till att intäkterna inte ökar nämnvärt 

är framförallt att de tillkommande elanvändarnas elförbrukning är liten. Detta 

innebär att deras förutsättningar och incitament är sämre än för elanvändare med 

större elförbrukning.   

 

Det är av vikt att belysa att alla effekter inte är möjliga att kvantifiera. Detta gäller 

både effekter som ger ökade kostnader och effekter som innebär ökade intäkter. 

Detta faktum kommer att påverka utgången av analysen såtillvida effekterna som 

påverkar intäkter och effekter som påverkar kostnader inte är helt symmetriska. 

46 



Energimarknadsinspektionen bedömning är att de icke kvantifierade effekterna 

inte är symmetriskt fördelade utan att effekter som innebär ökade intäkter är större 

än effekter som innebär kostnader. Som också visades i kapitel 4.2.4 är de positiva 

effekterna potentiellt stora. Detta gör att de resultat som presenterats ovan kan 

antas ligga i den lägre delen av intervallet för vad de verkliga effekterna av 

beräkningsalternativen är.  

I kapitel 6 diskuterades känsligheten av de mest troliga scenarierna genom att testa 

en sämsta tänkbart och ett mest optimistiskt scenario. Beräkningarna för de olika 

scenarierna redovisas nedan. 

Tabell 5: Sammanfattning av känslighetsanalyserna i kostnads- och intäktsanalysen 

Beräkningsalternativ 

 1 

Beräkningsalternativ 

 2 

Beräkningsalternativ  

3 

 

  Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Daglig 

timavräkning 

Månadsvis 

timavräkning 

Pessimistisk 

utfall 

‐200 MSEK  ‐2 800 MSEK  ‐500 MSEK  ‐20 000 MSEK  ‐8 400 MSEK 

Positivt utfall  2 700 MSEK  1 500 MSEK  3 900 MSEK  ‐15 000 MSEK  ‐1 500 MSEK 

Källa: Energimarknadsinspektionen 

Det som kan konstateras är att beräkningsalternativ 3, timregistrering av alla 

elanvändare, inte visar positiva nettonuvärden vare sig med daglig timavräkning 

eller månadsvis timavräkning. Beräkningsalternativ 2, timregistrering av 

elanvändare med högre årsförbrukning än 8000 kWh, visar inte helt robusta 

resultat. Med daglig timavräkning är ett mest pessimistiskt scenario kostsamt för 

samhället. I och för sig är det optimistiska scenariot positivt men osäkerheten blir 

stor även om risken för ett sämsta tänkbara scenario kan bedömas som liten. För 

beräkningsalternativ 2 kopplat till månadsvis timavräkning ger det mest 

optimistiska scenariot stora positiva värden. Samtidigt är fortfarande det mest 

pessimistiska scenariot förknippat med negativa nettonuvärden. I alla fall om man 

inte också räknar med de positiva effekterna från de ej kvantifierade variablerna. 

Lägger man till dem så är det högst troligt att nettonuvärdet blir positivt även i det 

pessimistiska scenariot. För beräkningsalternativ 1, frivilligt införande av 

timdebitering, är det pessimistiska alternativet något bättre än för 

beräkningsalternativ 2. Samtidigt genererar såväl det mest troliga utfallet som det 

optimistiska scenariot lägre nettonuvärden. I det optimistiska scenariot väsentligt 

lägre, något som speglar det faktum att färre elanvändare kommer att välja 

timdebitering om det sker utifrån ett kunddrivet initiativ. 
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