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Frågor och svar 

 
Hur kan jag som kund få timmätning? 
 

Vem kan få timmätning?  

Den som har ett säkringsabonnemang upp till 63 Ampere och ingår ett elavtal 

med sitt elhandelsföretag som innebär att debitering kommer att ske helt eller 

delvis utifrån elanvändning per timma 

 

Hur gör jag för att få timmätning?  

Du måste ingå ett avtal med ditt elhandelsföretag som innebär att du helt 

eller delvis debiteras utifrån elanvändning per timma. 

 

Måste jag ha en särskild elmätare för att få timmätning? 

Du måste ha en elmätare som klarar av att mäta elanvändningen per timma. 

Vissa mätare klarar detta redan idag, men andra behöver ändras alternativt 

bytas ut. Detta sker genom att elhandelsföretagen kontaktar elnätsföretaget 

efter att kunden ingått ett avtal som helt eller delvis debiteras utifrån 

elanvändning per timma. 

 

Hur redovisas timmätningen? 

Det skiljer sig från företag till företag. Men elnätsföretaget ska åtminstone 

redovisa din timmätta elanvändning varje månad. 

 

Från när kan jag få timmätning? 

Du kan ingå avtal som bygger på timmätning efter 2012-10-01 och det kan ta 

upp till tre månader innan den nya mätningen börjar beroende på 

förutsättningarna i respektive nätområde. 

 

Kommer det att kosta någonting att få timmätning? 

Nej. Själva timmätningen i sig kostar inget. Eventuellt mätarbyte kommer inte 

heller att innebära någon kostnad för kunden. Däremot kan prissättningen i 

ditt elavtal med elhandelsföretagen komma att påverkas av timmätning.  

 

Kan jag få timmätning utan ett elhandelsavtal som förutsätter timvis 

debitering? 

Ja, men då omfattas du inte av det nya lagkravet där detta sker kostnadsfritt. 

 

Innebär det krångel för mig i form av någon installation om jag väljer 

timmätning? 

Nej, för dig som kund är det inget krångel. För elnätsföretaget beror det på 

vilken typ av mätare som är installerad hos dig. Vissa mätare måste bytas ut 

medan andra bara kräver en omprogrammering. 
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Vilka möjligheter och risker finns för mig som kund? 

 
Vilken nytta har jag som privatkund av timmätning? 

Om du har möjlighet att styra din elanvändning till de timmar under dygnet 

då elpriserna är låga, vilket normalt inträffar under natten, kan du påverka 

dina elkostnader. Det är dock viktigt att notera att ett rörligt pris alltid 

innebär både möjligheter och risker. 

 

Hur mycket kan det skilja i pris mellan timmen som är dyrast och den 

som är billigast? 

Som ett genomsnitt under perioden 2000-2011 har differensen mellan högsta 

och lägsta pris under samma dygn uppgått till drygt 10 öre/kWh. Under 

extrema förhållanden kan skillnaden dock vara betydligt större. 

 

När på dygnet är det som billigast att använda el? 

Normalt är det billigast under natten och dyrast på morgonen och kvällen. 

Vidare är det vanligen lägre priser under helgdagar. 

 

Vilka risker tar jag som kund vid byte till timmätning? 

Om du använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta 

sannolikt att ge dig en högre elkostnad. 

 

Om du använder el för uppvärmning och inte har någon automatiskt 

styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer dina elkostnader sannolikt att 

öka i jämförelse med om din elanvändning är månadsmätt. 

 

Hur kan jag proaktivt anpassa min elanvändning efter den rörliga 

timprissättningen (Tex följa priset på Nordpool)? 

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot beräknas ett dygn i förväg 

och timpriserna för det kommande dygnet finns att läsa på Nord Pools 

hemsida (www.nordpoolspot.com) från ca kl 1300. Observera att priset 

varierar beroende på i vilket elområde som användningen sker. 

 

Kommer min månadskostnad för elen att variera mer med timmätning 

än månadsmätning? 

Ja, det kan bli så. Ett avtal med rörligt pris med månadsmätning innebär att 

du betalar ett genomsnittspris för hela månaden. När du har ett avtal som 

baseras på timmätning bör du se över och ha koll på att du inte använder 

mycket el de timmar när elen kostar som mest. Hur man gör detta är helt 

individuellt, men det finns olika utrustningar att köpa som oftast benämns i 

detaljhandeln som ”smarta hem”.   

 
 

Mätare 

 
Måste min mätare bytas? 

Ungefär var tionde mätare i Sverige klarar inte timmätning utan kommer att 

behöva bytas om kunden ingår ett elavtal som kräver timmätning. 

Elhandelsföretaget kontaktar elnätsföretaget efter att ett avtal har ingåtts och 

elnätsföretaget planerar ett mätarbyte om det är nödvändigt för att få 

http://www.nordpoolspot.com/
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timmätning att fungera. För ett eventuellt mätarbyte kommer du som kund 

att få information om detta. Detta kommer såklart inte att innebära några 

kostnader för dig som kund. 

 

Vad händer om min mätare inte fungerar, blir jag då 

preliminärdebiterad? 

Ja  

 
 

Timmätning för aktiva elkunder 
 

Vad innebär timmätning för aktiva elkunder 

Om kunden ingår ett avtal med elhandelsföretagen som bygger på att 

debitering kommer att ske helt eller delvis utifrån elanvändning per timma så 

kommer elnätsföretaget att säkerställa mätning per timma utan kostnad 

 

Från när kommer timmätning för aktiva elkunder att gälla? 

Kunden kan ingå avtal som bygger på timmätning med elhandelsföretag som 

erbjuder detta efter 2012-10-01 och det kan ta upp till tre månader innan den 

nya mätningen börjar 

 

Var kan jag läsa mer om timmätning för aktiva elkunder? 

På Energimarknadsinspektionens hemsida. 

http://ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyhetsarkiv-2012/ei-ger-ut-nya-regler-

om-timmatning/ 

 

Hur kommer timmätning för aktiva elkunder att påverka mig som 

konsument? 

Från politiskt håll syftar förändringen till att ge elkunden större möjlighet att 

genom ökad kunskap påverka sin elanvändning och sina kostnader. Samtidigt 

är det viktigt att påpeka att variationerna i elpriserna innebär att timvis 

debitering medför en ökad risk. 

 

 

http://ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyhetsarkiv-2012/ei-ger-ut-nya-regler-om-timmatning/
http://ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyhetsarkiv-2012/ei-ger-ut-nya-regler-om-timmatning/

