
information till dig
som delägare

Moderniseringar 
 var du än bor
I vårt moderna samhälle är vi beroende av ett konstant fungerande elnät.  
För saker som kortköp, hemutrustning och digitalt styrda system i jobbet.  
Viktigt för oss är att du har trygg tillgång till el oavsett om du bor och verkar  
i eller utanför våra tätorter. 

Hur använder vi din elnätsavgift? 

Vädersäkring Koarp, Hallandsås
Vi strävar efter ett lika bra elnät oavsett var 
du bor. Ett typiskt vädersäkringsprojekt är 
markkabeln som idag finns anlagd längs  
vägarna vid Koarp. Tidigare löpte en luft-
ledning i särskilt svårtillgänglig terräng  
vilket kunde göra underhållsarbeten 
riskfyllda. 
 Investeringen har uppgått till ca 5,3 Mkr. 

Prisjustering 1 mars
Den 1 mars 2017 prisjusterar vi nätavgiften.  
För en normal villa innebär ändringen 25 kr mer  
i månaden (inkl moms). Elnätsavgiften finansierar 
långsiktig kvalitet i elnätet för att vi så störnings-
fritt och effektivt som möjligt ska kunna leverera 
el till dig. För mer information, se vår hemsida eller 
kontakta Kundservice.

De senaste tio åren har vi investerat 360 Mkr för 
att modernisera elnätet. Vi har därför avsevärt fått 
ner avbrottstider på grund av stormar. Underhåll 
och förnyelse fortsätter efter prioritet, inte minst 
för att möta klimatförändringar. 

Södra Skummeslövsstrand,
Allarp och Hemmeslöv
Tre områden som beräknas att växa mest 
de kommande åren, i form av villor och 
lägenhetsfastigheter med kommunal och 
privat service. Södra Hallands Kraft ansvarar 
för att alla dessa kommer att ha tillgång 
på el.
 Investeringen uppgår hittills till ca 20 Mkr. 

Från överliggande nätet via 
mottagningsstationen i Knäred
Vårt lokala elnät utgör en del i en total 
infrastruktur som säkrar tillgång till el.  
Via vår mottagningsstation i Knäred är  
vi kopplade till det överliggande elnätet. 
 En modern station står helt färdig  
 i början av 2017 som ersätter två gamla  
 och ytterligare säkrar störningsfri drift.  
 Den sista av tre förnyade mottagnings- 
 stationer de senaste fyra åren till en   
 sammanlagd investering om ca 100 Mkr.



I media har skäligheten i nätavgifter 
flitigt debatterats på senare tid. Med 
fokus på de mest dominerande elnäts-
företagen upplevs prisökningar opro-
portionerligt stora. Det kan vara tryggt 
för dig att veta att hur elnätsföretag 
drivs gör skillnad och att fördelarna är 
stora med ett kundägt företag. 

Jämförelsevis låg avgift 
Under tillsynsperioden 2012–2015 
utnyttjade vi endast 54 % av myndig-
heten Energimarknadsinspektionens 
möjliga intäktsram, vilket är mycket 
lågt vid en jämförelse. Ändå driver vi 
ett landsbygdsnät med behov att ett 
större ledningsnät per hushåll i jämfö-
relse med mer tättbefolkade områden 
i landet. Värt att notera är också att 
har vi påbörjat moderniseringen av 
vårt elnät redan för länge sedan, 
medan andra elnätsföretag startat 
först nu. 

Din avgift är betydligt lägre än vad 
många andra nätföretag debiterar 
med likvärdiga förhållanden som oss. 
Från företag till företag kan skillna-
derna vara stora hur elnätsavgiften 
sätts, vilket sällan framgår i debatten. 
Elnätsföretagen bestämmer själva hur 
stor del av tillsynsmyndighetens tillåtna 
maximala ram man vill ta ut. Det kan 
innefatta avkastningskrav för att finan-
siera helt andra verksamheter och dela 
ut vinster till ägare långt bort. 

Pengar stannar i 
bygden – utan 
ägarintressen 
långt bort
Vi är ett 
kundägt 
företag. 
Det betyder 
att vi ägs av våra 
kunder och att 
överskottet stannar 
hos dig och mig som 
bor och verkar i södra 
Halland. Allt vi tjänar 
går tillbaka till bygden 
genom att förnya och 
förbättra verksam-
heten. Vi har inga 
andra ägarintressen att tillgodose och 
styrs inte av kortsiktiga vinstintressen.

Nätavgiften finansierar 
enbart elnätet 
Intäkten från nätavgifterna används 
för att driva och förbättra elnätet 
och är skild från våra andra verksam-
heter. Elnätet baseras på ett så kallat 
naturligt monopol, medan exempelvis 
elhandeln bedrivs på en fri marknad. 
Hos oss finns en åtskillnad genom 
två separata bolag, ett för nätkunder 
(Södra Hallands Kraft ek förening) och 
ett för elkunder (Södra Hallands Kraft 
Försäljning AB).
 

Kundägt är bra  
för din elnätsavgift 

Myndighet reglerar elnätet
Södra Hallands Kraft har tilldelats ett monopol 
av myndigheten Elmarknadsinspektionen för 
lokalnät som avser Laholms kommun och delar av 
Båstads kommun. Energimarknadsinspektionen 
beslutar sedan hur stor den maximala intäkten 
(intäktsram) får vara, baserat på 
våra förhållanden.

Stabil el
Södra Hallands Krafts 
nätområde är sam-
mankopplat med 
överliggande nät

 
(regionalt 

E.ON och 
nationellt Svenska 

kraftnät). Det säker-
ställer att man alltid får el 

från en produktionsanlägg-
ning var man än bor. Det 

innebär också att i din el-
nätsavgift ingår kostnader 
från andra elnät som vi 
lokalt inte kan påverka.

Påverka genom  
att göra din röst hörd

Som kundägt företag kan du 
påverka oss från insidan. Till skillnad 

från andra företagsformer kan du hos 
oss göra din röst hörd genom att låta 

valda representanter på föreningsstämman 
och i styrelsen företräda dig.

Läs mer på vår hemsida.

Om vårt elnät

Nästan 3 000  
köper redan nu  
el direkt från oss
Kampanjen har gett ett bra resultat 
Introduktionen av elavtal i eget varumärke går 
hittills över förväntan. Goda skäl till det stora 
intresset upplever vi vara att vårt varumärke 
är både lokalt välkänt och kundägt. För denna 
affärsgren ansvarar elhandelsbolaget Södra 
Hallands Kraft Försäljning AB. Vill du också bli 
elkund hos oss? Kontakta oss på tel 0430 480 90.

Besök oss på facebook.com/sodrahallandskraft
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Din nätavgift går till (inkl moms)
27% Avgifter till stam- och regionnät 

(Svenska Kraftnät, E.ON), myndighetsavgifter m m
53% Vårt lokalnät – underhåll, drift och utveckling 

20% Moms till staten
0% Vinstutdelning


