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Nya regler om avgifter på elområdet 
Från och med 2018 gäller nya och förenklade rutiner för rapportering av de uppgifter vi använder som 
underlag vid fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften. 
Avgiften ska betalas av nätinnehavare enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, 
nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift. 
 
Ni behöver inte längre skicka in uppgifter till Elsäkerhetsverket 
Energimarknadsinspektionen kommer att lämna uppgifter till oss på Elsäkerhetsverket om antal 
uttagspunkter för hög- respektive lågspänning som under föregående år var anslutna till en anläggning 
som drivs med stöd av en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område. Med uttagspunkt 
avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut 
el för förbrukning. 
 
Detta betyder att Elsäkerhetsverket kommer att använda de uppgifter ni lämnar till 
Energimarknadsinspektionen i samband med att ni rapporterar uppgifter om avbrott m.m.  
 
Avgifternas storlek ändras inte 
Avgifterna ändras inte, det är samma avgifter som för 2017. Det är dock antal uttagspunkter istället för 
antal elabonnenter som räknas. 
 
  Uttagspunkter lågspänning Uttagspunkter högspänning 

Elberedskapsavgift 45 kronor 2 477 kronor  

Nätövervakningsavgift 3 kronor 600 kronor 

Elsäkerhetsavgift 9 kronor 50 öre  750 kronor 

Summa 57 kronor 50 öre 3 827 kronor 

 
Avgifternas betalning 
Elsäkerhetsverket kommer att fakturera avgiften en gång per år och den ska vara betald senast den 1 
oktober respektive år. 
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