


Varmt välkommen!
... till ditt lokala elnätsbolag. Det är vi som ser till att 
elen kommer hem till dig. Så att du kan ladda din 
mobil, tvätta din tvätt, köra din elbil och, inte att 
förminska – poppa dina popcorn till fredagsmyset. 

Vi har på stadens uppdrag säkrat el till boråsarna 
sedan 1894, då Borås Stads Elektricitetsverk grunda-
des. Under de mer än hundra år som gått har vi 
byggt ut och moderniserat elnätet i flera etapper. 
Idag har vi ett driftsäkert nät, som är väl dimensione-
rat för både dagens och morgondagens boråsare. 

I den här broschyren hittar du information som kan 
vara bra för dig som ny kund. Mer hittar du på 
boraselnat.se. Har du frågor eller behöver stöd är du 
givetvis välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Vi hoppas du ska trivas som kund hos oss!
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Elnätsbolag kan du inte välja, utan du är 
hänvisad till det företag som äger nätet 
där du bor. Vårt elnät sträcker sig över i 

stora delar av centrala Borås och ditt 
område är ett av dem. 

Kontakta oss

Majorsgatan 5, Borås
www.boraselnat.se
033-35 72 40 
kund@boraselnat.se
www.facebook.com/boraselnat.se



Du behöver två avtal för att få el:
► ett för att använda elnätet 
► ett för att köpa elen du använder

Avtalet för att använda elnätet tecknar du med det 
elnätsföretag som äger nätet där du bor, i ditt fall är 
det Borås Elnät. Elnätsföretag kan du inte välja själv.

Det andra avtalet, som du ingår för att köpa el, 
tecknar du med ett elhandelsföretag. Här kan du 
välja fritt bland de drygt 100 elhandelsföretag som 
finns i Sverige. 

Gör ett aktivt val!
På varje ort finns ett så kallat anvisat elhandelsföretag. 
Gör du inget aktivt val av elhandelsföretag blir detta 
din elleverantör. I Borås är det Borås Elhandel. 

Även om du är nöjd med att köpa din el av anvis-
ningsföretaget rekommenderar vi att du alltid 
tecknar någon form av prisavtal. Ditt elpris blir då 
lägre än det pris du får som passiv kund. 

Det krävs två avtal
Elnätsföretaget
► ansvarar för drift och underhåll av ortens elnät
► ansvarar för mätare och avläsningar

Elhandelsföretaget
► säljer den el som används i hushållet

Kunden
► väljer elhandelsföretag
► ansvarar för bostadens elnät

 
En oberoende prisjämförelsesajt, där du kan 

jämföra elhandelsföretagens olika erbjudanden.

Elpriskollen.seTips!
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Betala digitalt!
Hos oss kan du välja mellan flera olika betalsätt. Vi 
rekommenderar våra digitala, som är enkla och 
hållbarare sätt att betala dina räkningar på. 

E-faktura 
Fakturan kommer direkt till din internetbank. Det 
enda du behöver göra är att godkänna med ett 
klick, så ser banken till att fakturan blir betald i tid. 
Anmäl e-faktura till din internetbank.  

Autogiro 
Beloppet överförs automatiskt från ditt konto till Borås 
Elnät AB på förfallodagen. Det enda du behöver 
göra är att se till att beloppet finns tillgängligt på ditt 
konto bankdagen före. 

Anmäl autogiro via din internetbank. Har du ingen 
internetbank? Skriv ut vår autogiroblankett och 
skicka den till oss: Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 
Borås. Vill du ha den skickad till dig är du välkommen 
att kontakta vår kundtjänst.
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Kivra 
Fakturan kommer direkt till ditt Kivra-konto. Ladda 
ner deras app för enkel översikt av fakturor. 
Registrera dig som användare via Kivras webb-
plats, vi får automatiskt meddelande om att du är 
registrerad.

Visste du att...
...i slutet av 1800-talet fick man arbeta i tre timmar 
för att ha råd med 1 kilowattimme (kWh), som då 
kostade cirka 80 öre. 1940 räckte det att arbeta i 
ungefär tio minuter och idag tjänar vi ihop till de 
1,50 som en 1 kWh kostar på cirka en halv minut.
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Fördelningen av din totala elkostnad
Lägger du ihop fakturabeloppen från 
ditt elnätsföretag och ditt elhandelsfö-
retag får du den totala kostnaden för 
din elanvändning. 

Kostnaden fördelas på tre delar: elnät, 
elhandel och skatter/avgifter. 

► Cirka 25 procent är nätavgiften, det 
vill säga kostnaden för det elnät som 
krävs för att elen ska kunna levereras till 
din bostad.
► Ungefär 30 procent betalar du till 
elhandelsföretaget, vilket också inklude-
rar produktionskostnaden för den el som 
du använder. 
► 45 procent av det du betalar utgörs 
av skatter och myndighetsavgifter av 
olika slag. 

40 %

Läs mer om fakturan på boraselnat.se. 
På Mina sidor ser du alla dina betalda 
och obetalda fakturor.



Följ din elförbrukning
Följ din elförbrukning och lär dig mer om hur olika 
åtgärder hemma påverkar din elanvändning. Prova 
till exempel att stänga av golvvärmen i badrummet 
eller elelementet i garaget ett dygn för att se hur 
värdena påverkas. 

Följer du din egen elförbrukning är det lättare att 
energieffektivisera, vilket alla vinner på i längden. 
Det gör det också lättare att jämföra nyttan med 
kostnaderna. 

Appen
I appen kan du enkelt se hur mycket el du använt. 
Den grafiska presentationen visar timvärden per 
dygn, dygnvärden per vecka och månad samt 
månadsvärden per år. 

Du hittar appen där appar finns. 
Sök på Borås Elnät.

Mina sidor
På Mina sidor kan du följa värdena för din förbrukning 
månadsvis. Logga in på Mina sidor via boraselnat.se.

Din elmätare
I elmätarens fönster kan du se hur mycket el du har 
använt. Den aktuella mätarställningen följs av kWh 
(kilowattimmar), medan uppgiften om hur mycket el 
som används i nuläget följs av kW (kilowatt).

Tre enkla energispartips!
► Sänk inomhustemperaturen. En grad minskar 
energianvändningen med fem procent.
► Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor 
och lågenergilampor. Släck när ljuset inte behövs.
► Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de 
inte används.

Fler tips på energimyndigheten.se
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När strömmen försvinner
Ibland blir det strömavbrott. Det kan bero på ett fel 
lokalt i din bostad eller på att vi har avbrott i vårt nät. 
Vår felsökningsguide hjälper dig att hantera avbrot-
tet. Du hittar den på boraselnat.se.

När vårt nät är strömlöst
Finns felet inte lokalt i din bostad, så är det avbrott i 
vårt nät. 

Felanmäl till oss på 033-13 07 15. 

Är det upptaget, så beror det på att någon annan 
ringer och då har vi redan fått kännedom om felet. 
Det är väldigt ovanligt att det inträffar mer än ett 
avbrott samtidigt.

Ersättning
Längre störningar i vårt nät är mycket sällsynta. Skulle 
du ändå drabbas av ett sammanhängande avbrott 
på mer än tolv timmar har du rätt till ersättning. 
Ersättningsnivån höjs sedan ytterligare om avbrottet 
varar mer än 24 timmar.

Information vid strömavbrott i vårt nät
Vid avbrott i vårt högspänningsnät publiceras auto-
matiskt information på boraselnat.se. Den informatio-
nen uppdateras efterhand som nya uppgifter kom-
mer fram. Vid längre avbrott informeras alltid P4 Radio 
Sjuhärad.

Visste du att...
...antal strömavbrott i Sverige är mycket lågt. De 
senaste siffrorna visar att leveranssäkerheten lig-
ger på närmare 99,9 procent. Det varierar givetvis 
från år till år och svängningar beror ofta på om 
landets drabbats av större stormar under året. 

Vårt eget lokala nät är bra skyddat mot just stor-
mar, tack vare att nästan hela nätet är nedgrävt 
i marken. 



Vill du veta mer om el och elmarknaden?
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Borås Elnät AB, Majorsgatan 5, Box 1714, 501 17 Borås  
033-35 72 40, kund@boraselnat.se, www.boraselnat.se

– ett kommunägt företag –




