
 
 

Regler om leveranssäkra nät 

Den 1 januari 2006 trädde nya regler i kraft om leveranssäkra nät. 

Orsaken till de nya reglerna är de stora elavbrotten efter orkanen Gudrun i januari 2005. 

Elförsörjningen är en samhällsviktig funktion varvid regering och riksdag ställt högre krav på 

elnätsföretagen att vidmakthålla driftsäkerheten genom följande lagkrav:  

Alla elanvändare har rätt till ersättning vid elavbrott som varat i minst 12 timmar. 

Elanvändaren behöver inte ansöka om ersättningen utan nätägaren ska betala ut 

avbrottsersättningen inom sex (6) månader. Vissa undantag finns, t.ex. om elöverföringen 

bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller om väderförhållandena är sådana att personal ej kan 

skickas ut. 

Minimiersättning är 900:- för avbrott som varar 12-24 timmar. 

Maximal ersättning är tre (3) års nätkostnad. 

Från och med 1 januari 2011 får inte oplanerade avbrott överstiga 24 timmar. Denna punkt 

har för avsikt att skynda på nätföretagens ombyggnadstakt. Hallstaviks Elverk driver och 

ombesörjer lokalnäten. Hallstaviks Elverk har genomfört en stor del av ombyggnadsbehovet, 

t. ex. så är i stort sett all elöverföring förlagd i mark. 

Regionnäten ska göras sk. trädsäkra. Regionnäten är de ledningar som förser lokalnäten med 

elektricitet. I Hallstaviks Elverks fall är det Vattenfall som äger och driver regionnäten. 

Underlag för att åtgärda brister i elnäten tas fram såsom risk- och sårbarhetsanalyser och 

därav utarbetade åtgärdsplaner.  

Hallstaviks Elverk utarbetar RSA, risk- och sårbarhetsanalys, allt i enlighet med propåer från 

Energimarknadsinspektionen. 

 

Avbrottets 

längd 

(dygn) 

Procentuell 

ersättning 

av årlig 

nätkostnad 

Ersättning Villa 20 000 kWh       

(7 719 kr/år) 

Ersättning Lägenhet 2 000 kWh       

(1158 kr/år) 

0,5 12,5%                                           900 kr                                                900 kr  

1 37,5%                                       2 895 kr                                             1 800 kr  

2 62,5%                                       4 823 kr                                             2 700 kr  

3 87,5%                                       6 754 kr                                             3 474 kr  

4 112,5%                                       8 684 kr                                             3 474 kr  

6 137,5% 10 614 kr                                            3 474 kr  

12 300,0%                                     23 157 kr                                             3 474 kr  

    

Exempel på avbrottsersättning för en villa och en lägenhet. Exemplet är baserat på 

nättariffen den 1 januari 2016. Samtliga priser inkluderar moms. 

 


