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Härnösand Elnät uttagen för granskning
Härnösand Elnät har för höga avgifter anser Energimyndigheten efter att ha studerat bolagets
inlämnade siffror i sitt fiktiva granskningshjälpmedel, Nätnyttomodellen. Nu har myndigheten
offentliggjort vilka av Sveriges 180 elnätägare som ska genomgå en fördjupad granskning av
avgiftsuttaget under 2004. 55 elnätområden har valts ut, däribland Härnösand Elnät.
För andra gången använder myndigheten den så kallade Nätnyttomodellen, en teoretisk modell för att
jämföra elnätbolagens avgiftslägen. Det handlar alltså inte om elpriserna som varit föremål för debatt
under senare år utan om den monopolbelagda nätavgiften där varje kund är hänvisad till
prissättningen hos sin lokala elnätägare.
– Att vi nu kommer att få svara på en del kompletterande frågor är ingen överraskning för oss, säger
informationschef Andreas Einarsson vid HEMAB. Elektrifieringen i Härnösand har en lång historia med
milstolpar som kraftigt inverkat på elnätets utseende även i modern tid. Efter Murbergshändelsen 1973
byggdes medvetet ett säkrare nät med flera fördelningsstationer och efter avbrotten under snövintern
1998 intensifierades arbetet med säker driftteknik i form av kabel. Dessa åtgärder hoppas vi är
uppskattade av våra kunder som får säkrare elleveranser. Men å andra sidan vet vi att den teoretiska
modellen inte tar hänsyn till dessa initiativ.
Modellen bearbetar uppgifter om intäkter i bolaget och hur många olika kunder som finns, samt vart
dessa finns geografiskt. Resultatet av en ”körning” i modellen blir en siffra som kan jämföras.
– Besvärlig topografi och svåra markförhållanden präglar vår del av landet, säger Einarsson. Höga
Kusten terräng går inte att rakt av jämföra med skånska slätter eller tallmoar i Dalarna. De senaste 10
åren har vi inte ens inflationsjusterat priserna med undantag för tre år. 2002 höjde vi taxan med 1,7%
som en följd av högre avgifter i elnätet vi är beroende av högre upp i hierarkin. 2003 och 2004
genomförde vi också höjningar.
– Vi valdes inte ut för granskning förra gången modellen användes, men för 2004 har man alltså valt
att titta närmare på oss, säger Einarsson. Nu får vi inrikta resurserna den närmaste tiden på att vara
behjälpliga gentemot myndigheten genom att svar på deras frågor. Tidsperioden för granskningar av
det här slaget brukar kunna ta lång tid.
Kompletterande information lämnas gärna av:
Härnösand Energi & Miljö AB
Andreas Einarsson
Telefon: 0611-55 75 26
Härnösand Energi & Miljö AB
Åke Östman
Telefon: 0611-55 75 60
Utsänt av:
Härnösand Energi & Miljö AB
Andreas Einarsson

