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Krav på separat fakturering av nätavgifter och el
Under 2005 uppmärksammade vi inom Oberoende Elhandlare att frågan om att samfakturera nätavgifter
och el behandlades av Skatteverket. Oberoende Elhandlare är en branschförening för elhandelsföretag
som driver frågor för att förbättra konkurrensen på elmarknaden. Vi vill därför inkomma med följande
synpunkter på frågan om samfakturering då ett krav på att nätavgifter och el ska faktureras på olika
fakturor skulle innebära ett antal fördelar för konsumentkunder och påverka konkurrensen positivt.
Bakgrund
Idag har ca 1,5 miljoner elkunder separata fakturor för nätavgifter respektive el. Det är dels de kunder
som bytt elbolag (25% enligt svensk energis TEMO undersökning) samt de kunder hos kommuner som
valt att sälja/fusionera sina elhandelsbolag, men behålla nätbolagen. Det gör att det är ca 3 miljoner
elkunder som fortfarande samfaktureras. I denna kundgrupp återfinns nästan samtliga av de 2,5 miljoner
hushåll som inte tecknat elavtal/bytt elbolag (enligt samma TEMO undersökning). Dessa kunder betalar
det högsta elpriserna då de fortfarande har de sk tillsvidareprisavtalen. Det är även dessa kunder som har
fått de största prisökningarna enligt tabellen på sid x (i konsumentkapitlet i utredningen).
De kunder som bytt elbolag är enligt svensk energis TEMO undersökningen mycket nöjda med bytet.
Svenskt kvalitetsindex visar också att de mest nöjda kunderna finns hos bolag som har ett stort antal
kunder som bytt till dem. Det ger en tydlig indikation på att den förenkling av fakturorna som en separat
fakturering innebär uppväger kundernas nackdel med att få två fakturor.
Förslaget om att flytta energiskattdebiteringen till nätföretagen, som finns hos Finansdepartementet,
kommer att innebära att elhandelsbolagen enbart kommer att fakturera de konkurrensutsatta delarna av
kundernas elinköp, dvs el- och elcertfikatpriset.

Positiva effekter av att införa separat fakturering av nätavgifter
• Fakturan blir enklare för kunden och underlättar prisjämförelser då elhandelsfakturan bara
innehåller de kostnader som kunden kan påverka genom att vara aktiv och teckna elavtal.
• Samfakturering är vanligast bland de kunder som har tillsvidarepris. Det innebär att de som mest
behöver ha en enklare faktura för att kunna vara aktiva kunder får det.
• Det skapar bättre konkurrens på elmarknaden både genom att fler kunder kommer att byta och att
elhandelsbolag med och utan elnät jämställs på marknaden.
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Kostnader för förslaget
Merkostnaden för att separatfaktura har beräknats till 50 kr/kund/år för kunder med kvartalsfakturering.
Huvuddelen av dessa är lägenhetskunder. De koncerner som idag använder samfakturering kan
naturligtvis fortsätta att ha en gemensam kundtjänst och därmed inte drabbas av några mer kostnader är
ovanstående 50 kr/kund/år.
Prisskillnaderna mellan tillsvidareavtal och övriga avtal är enligt tidigare redovisad statistik betydande
och innebär att kunderna kan sänka sina elkostnader med mer än 50 kr/år genom att välja bort
tillsvidarepriserna.
Sammanfattning
Oberoende Elhandlare ser stora fördelar med att införa ett krav på separat fakturering av nätavgifter och
el. Vi är mycket intresserade av en kontakt i frågan och hur långt den kommit i Skatteverket.

För Oberoende Elhandlare

Johan Öhnell, ordförande
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