
  

  

Tillsvidareavtalen måste  
försvinna 
 

Det går inte att informera bort tillsvidareavtalen som drabbar 17 

procent av elkonsumenterna. Konsumenterna skall kunna lita på 

att inte bli överfakturerade av sitt energibolag. Branschen måste ta 

sitt ansvar och omedelbart ta bort tillsvidareavtalen. Energimark-

nadsinspektionens krav på nya verktyg för att påverka elbolagen 

och ökade krav på information kommer inte att lösa problemet. 

Idag publicerar Energimarknadsinspektionen en rapport som beskriver de nega-

tiva effekterna av tillsvidareavtalen på elmarknaden.  Skellefteå Kraft håller med 

om att tillsvidareavtalen är ett stort problem, men det går inte att med informat-

ion ytterligare minska antalet dåliga avtal. 

Det är elbolagen som själva måste ta bort de dyra tillsvidareavtalen. Det är inte 

svårt. Allt elbolagen behöver göra är att ge dessa kunder ett rörligt avtal istället. 

Skillnaden för bolagen är att marginalen på det rörliga priset blir lägre än på 

tillsvidarepriset.  

- Det är en oacceptabel affärsmodell att överfakturera svenska hushåll. Idag 

finansierar tillsvidareavtalen andra avtal som ibland går med förlust. Vi har tagit 

bort tillsvidareavtalen och vi uppmanar övriga bolag att göra detsamma. Man ska 

kunna lita på sitt energibolag, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef 

marknad, Skellefteå Kraft. 

Den grupp som har tillsvidareavtal har minskat de senaste åren och är nu 17 

procent eller 780 000 elkunder.  Det är ofta människor som har lågt intresse eller 

låg kunskap om elavtal. De är därför extremt svår att nå och påverka med ytterli-

gare information. Elbolagen måste därför ta ansvar och sluta använda tillsvidare-

avtal.  

- Ytterst handlar det om att återvinna förtroende för energibranschen, säger 

Christoffer Svanberg 

Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad Skellefteå Kraft 

070-620 88 70, christoffer.svanberg@skekraft.se 

 

Informationschef: 
Catarina Hägglund 
Skellefteå Kraft  

0910 – 77 25 25 
070 – 511 11 55 
catarina.hagglund@skekraft.se 
 

Läs mer på webben under Press, 
www.skekraft.se 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar 

för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling 
som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhålls-
tjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är 
helägt av Skellefteå kommun och 2012 var omsättningen 4,6 miljarder kronor. 
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