
PLANERA DIN ELANVÄNDNING 
- FÅ LÄGRE KOSTNADER 

Ystad Energi går över till effektavgift från 
1 januari 2023. Då kommer din kostnad 

baseras på hur du belastar elnätet istället 
för vilken abonnerad effekt du har. Fasta 
delen blir lägre, den rörliga som du själv 
kan påverka blir högre. Helt enkelt bättre 

för dig som vill begränsa både resurs-
användning och kostnad.

All energi och effekt som förbrukas kräver 
resurser och påverkar miljön. Vi på Ystad 

Energi arbetar ständigt med miljöfrågor 
och detta är ännu ett steg i vårt arbete.

Läs mer på ystadenergi.se

Nu får du som 
storkund större 

möjlighet att 
påverka din 

elnätskostnad

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT MÄTA EFFEKTUTTAGET?
Ystad Energi ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För att 
klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största effekt-
behov. Om vi inte gör det kan vi inte leverera all den el du behöver 
när du är som mest i behov av den. Detsamma gäller för din 
elhandlare som ser till att elen produceras när du behöver den.

VAD MENAS MED EFFEKT? 
Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Om du
t ex använder kaffebryggare, dammsugare och dator samtidigt 
blir ditt effektuttag högt. Om du använder samma maskiner 
men bara en åt gången blir ditt effektuttag istället lågt.

Effektavgiften baseras på den timme under månaden 
som du har använt mest energi. Genom att sprida ut din 
användning över en längre tid minskas toppeffekten och där-
med effektavgiften. Denna beräknas och debiteras månadsvis.

DET SKALL LÖNA SIG ATT GÖRA RÄTT
Effektavgift är en del i Ystad Energis sätt att uppmuntra våra 
kunder till att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela 
samhället på sikt. Om alla kunder kan jämna ut sin effekt sjunker 
resursbehov och miljöpåverkan. 

Minskad effekt - minskad kostnad. Ökad effekt - ökad kostnad.

SÅ HÄR PÅVERKAS DU
För de flesta kunder innebär prismodellen inga större skillnader 
i total årskostnad. Modellen premierar kunder som har låga och 
jämna effektuttag.

Framöver kommer du som kund betala för din faktiska elanvänd-
ning varje månad. Under perioder som din verksamhet har låg 
elanvändning, t ex under semestertider, kommer kostnaden vara 
lägre än vid högsäsong. För att minimera din kostnad behöver du 
jämna ut elanvändningen över dygnet.
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GAMLA OCH NYA ELNÄTSAVGIFTEN
Dagens elnätsavgift består av
• En fast avgift
• En rörlig överföringsavgift som bestäms av hur
 mycket el du använder
• En avgift som är baserad på din abonnerade effekt

Nya elnätsavgiften kommer bestå av
• En lägre fast avgift
• En rörlig överföringsavgift (precis som tidigare)
• En ny effektavgift som speglar ditt högsta 
 effektuttag under månaden


