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Telge dubblade deras elnätsavgift – nu säger 
kolonistugeägarna upp sina avtal i protest
16 september 2022 18:00
När Telge nät införde sin nya prismodell den 1 juli höjdes den fasta 
elnätsavgiften rejält för många kunder – inte minst kolonistugeeägarna i 
Södertälje kommun. Nu har hundratals stugägare sagt upp sina elnätsavtal 
över vintern – vilket ser ut att spara dem flera tusenlappar.
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Emil Schröder

Kerstin Medin tillsammans med hunden Lakrits och Tommy Jungedal.
Bild: Emil Schröder

https://www.lt.se/skribent/c8ea3c14-31b4-4381-9cf8-4e17916c73ab
https://www.lt.se/story/890cfab9-d48c-4625-b0f0-3d29b970430b


Annons
Läs mer: Södertäljebor rasar över Telges nya avgiftsmodell

När Telge nät annonserade sina planer på att införa en ny prismodell för 
elnätsavgiften i våras ledde till högljudda protester från många av 
bolagets kunder.

Kritikerna menade att den nya prismodellen var svårbegriplig, orättvis 
och att den skulle leda till högre kostnader för många.

Samtidigt hävdar Telge nät det motsatta – modellen gör att kostnaderna 
fördelas mer rättvist och kunderna får dessutom större makt att styra 
över sina egna kostnader.
Det nya systemet är konstruerat så att varje kund ska betala ett pris som 
reflekterar kostnaderna som den ger upphov till. I praktiken har det 
inneburit att kunderna delats in i nya kategorier utefter vilken ampere 
kunden har på sin huvudsäkring.

Annons
De stora förlorarna är kunder med låg ampere. För småhusägare med 16 
ampere har den fasta årsavgiften för elnätet gått från 1860 kronor till 
4545 kronor – en ökning med 144 procent.

FAKTA

Så funkar den nya elnätsavgiften
Sedan 1 juli baseras avgiften på två rörliga och en fast del:

 Den fasta avgiften höjs för lägre ampere och sänks för högre ampere. Det innebär att 
småhusägare kommer att få betala högre fast avgift. Ändringen är gjord då Telge nät 
vill att varje kund ska betala för sin del av elnätet. Det nya systemet ska mer exakt 
spegla den faktiska kostnaden för varje kund.

 De rörliga delarna är invecklade. Dels finns precis som tidigare en kostnad för hur 
mycket en kund förbrukar. Den varierar dock över året. På sommaren och på 
vinternätter och -helger är det billigare (låglasttid) medan det är dyrare mellan klockan
7 och 20 på vardagar november till mars (höglasttid).

 Dels finns det ytterligare en rörlig del av räkningen som bolaget kallar effektavgiften. 
Den baseras på den timme under månadens höglasttid då förbrukningen varit högst.

Enligt Energimarknadsinspektionen ska effekttariffer införas senast 2027. Telge nät 
är tidiga ute och andra nätägare väntas följa efter.
Kommunens kolonistugeägare är kanske de som dragit den allra största 
nitlotten i Telge näts nya prismodell.

– Om jag tittar på räkningen i augusti då ligger den på 459 kronor bara 
för elnätsavgiften, och då är det inte fråga om någon hög 
överföringsavgift då den sänkts till 2 öre per kilowattimme nu, säger 
Tommy Jungedal, ordförande i Eklundsfältets koloniträdgårdsförening.

På grund av arrendeavtalet med Södertälje kommun får 
kolonistugeägarna bara använda sina stugor från april till september, 
men i Telge näts nya prismodell buntas de ihop med åretruntboende 
villaägare.

Annons
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– Vi stugägare som knappt är här på vinterhalvåret drabbas ju 
oproportionerligt av det här. Nu har jag mycket högre elnätsavgift i 
stugan än i min lägenhet på vintern, trots att jag har allt avstängt, säger 
Kerstin Medin som är styrelsemedlem i Gamla Malmsjöns stugförening.

Tillsammans med över fem hundra stugägare från sex föreningar i 
kommunen driver Tommy och Kerstin ett upprop mot de höjda 
nätavgifterna.

Uppfattningen hos stugägarna som ställt sig bakom upproret är att 
prismodellen är både orättvis och ogenomtänkt.

– Med den nya prismodellen vill man styra över förbrukningen till 
hushållen eftersom det är trångt i elnäten. Om tanken är att göra elnätet 
mindre trångt borde alla ha samma incitament – att spara el, säger 
Tommy Jungedal.

Men prismodellen ska också göra att alla kunder betalar för kostnaderna de ger
upphov till. Är inte det ett rimligt system, även för er?

– Nej, det är det inte. För vi är i princip drömkunder – vi belastar inte 
nätet när det är som trängst på vintern och ändå betalar vi "villataxa", 
säger Kerstin Medin.

Läs även: Så motiverar Telge nät de nya avgifterna

Telge nät menar att den fasta delen av avgiften strikt handlar om 
kostnadstriktighet – man gör helt enkelt inte skillnad på kunder som har 
samma säkringsstorlek, i linje med myndigheternas regelverk.

”En anläggning med 16 ampere har samma underhållningsbehov, 
reinvesteringsbehov och servicegrad oavsett om det är en villa, en 
kolonistuga, eller något annat", skriver Telge näts vd Anna Josefsson i ett 
mejl till Tommy, Kerstin och fyra andra representanter för 
kolonistugeföreningarna.

Annons
Vill bli egen kundkategori
Tommy Jungedal och Kerstin Medin hoppas att uppropet ska få Telge nät 
att tänka om kring prismodellen och införa en ny kundkategori som tar 
hänsyn till att kolonistugorna inte får nyttjas under vinterhalvåret – en 
avtalsmodell som Telge nät erbjuder för andra tjänster.
– Telge nät säljer fjärrvärme också och där kan man köpa ett 
sommarabonnemang som bara avser sommarhalvåret – då tycker vi att 
det borde gå att ordna ett liknande avtal med elen för oss, säger Kerstin 
Medin.

https://www.lt.se/2022-04-30/sa-motiverar-telge-nat-de-nya-avgifterna


Över 500 missnöjda kolonistugeägare från sex föreningar i Södertälje kommun backar 
uppropet mot Telge näts nya avgiftsmodell.
Bild: Emil Schröder
Responsen från Telge nät har varit att en sådan omfördelning inte skulle 
vara möjlig enligt Energimarknadsinspektionens regelverk, vilket Tommy 
Jungedal ifrågasätter

– Nu har jag varit i kontakt med Energimarknadsinspektionen och de 
säger att det går alldeles utmärkt så länge alla kunder inom den här 
gruppen behandlas lika, säger han.

När LT kontakter tillsynsmyndigheten för att reda ut hur det ligger till i 
frågan visar det sig vara komplicerat.

– Hur avgiften är utformad beror på vilken princip man har valt för att 
fördela kostnaderna mellan olika kundgrupper. Det är en stor andel fasta 
kostnader för elnät som kunderna behöver vara med och betala även om 
man inte utnyttjar det hela året, säger Tony Rosten, chef för nätreglering 
på Energimarknadsinspektionen.

Han berättar också att stugägarna kan kontakta 
Energimarknadsinspektionen om de misstänker att elnätsföretaget inte 
utformat avgifterna på ett korrekt sätt. Frågan kan då komma att prövas i
ett tillsynsärende.

Annons
– Regelverket säger att det ska vara en rättvis fördelning av hur mycket 
varje kundgrupp betalar i avgift i förhållande till vilka kostnader som de 



står för i elnätet. Sen kan man ha olika synpunkter på vad som är rättvist 
i det här fallet, säger Tony Rosten.
Draget: Säger upp sina avtalen över vintern
Eftersom Telge nät står fast i sin nya modell har Tommy, Kerstin och 
många fler av kolonistugeägarna valt att ta till mer okonvontionella 
metoder för att slippa betala elnätsavgifterna.

Hundratals stugkolonister har kontakt Telge nät för att säga upp sitt 
elnätsavtal – men bara tillfälligt, planen är att koppla på igen lagom tills 
att stugsäsongen börjar igen i april.

Trädgården vid kolonistugan i Eklundsnäs har varit Tommy Jungedals tillflyktsort om 
somrarna sedan 2018.
Bild: Emil Schröder
– Då har de svarat att det inte är några problem, att vi kommer få vår el 
avstängd den 13 oktober och vi sen är välkomna att teckna nytt avtal till 
våren för en påkopplingsavgift på 350 kronor, säger Tommy Jungedal.

Genom att säga upp sina avtal sparar stugägarna över 2000 kronor i 
uteblivna månadsavgifter i vinter – men Tommy och Kerstin tror att Telge
nät kan komma att ändra reglerna i framtiden.

Samtidigt är Telge nät tydliga med stugägarnas massuppsägning kan få 
konsekvenser för elnätspriset. När Telge näts kundservice bekräftar 
Tommys uppsägning skriver man i ett email:



”Jag behöver även informera er om att en konsekvens av att allt fler 
kolonistugor/sommarstugor säger upp sitt elnät gör att vi i framtiden kan 
behöva höja elnätspriset ännu mer då vi baserar våra priser 
kostnadsriktighet utifrån vad det kostar att bedriva ett elnät och 
underhållet av elnätet”.

Annons
Kerstin Medin tolkar formuleringen som ett försök att avskräcka 
stugägarna från att säga upp sina elnätsavtal.

– Det här har spridit sig, så vi är många som gjort det här. Nu verkar 
Telge nät ha fått panik, det är väl därför de svarar så här kryptiskt.

Under torsdagen och fredagen har LT sökt Telge nät ledning för en 
kommentar, utan framgång. Telges pressjour hänvisar i stället till den 
skrivelse som vd Anna Josefsson skickat som svar till representanterna 
för kolonistugeföreningarna.
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