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Elnätsföretagens nättariffer är ett populärt ämne som ofta leder till intres-

santa diskussioner. För elnätsbranschen har 2018 varit ett år med fokus på 

framtidens utmaningar, så som klimatförändringen, omställning till fos-

siloberoende fordonsflotta, ökad elektrifiering, kapacitetsbrist med trånga 

elnät. Effekthantering och framtidens elnät är en högaktuell fråga. De lo-

kala elnäten står inför framtida kapacitetsutmaningar till följd av ökad 

elektrifiering och ökad småskalig intermittent elproduktion. Något som 

Brittedal tar till sig även om dagens behov ryms i det egna nätet. Utma-

ningen blir mot överliggande nät när krav ställs på att kapa effekttoppar. 

En spännande utveckling för hela branschen som förmodligen går mot ett 

annat upplägg av tariffer där fokus mer läggs på effektnivån. Ett jämnare 

effektuttag ger en högre utnyttjandegrad i nätet. För att få ett jämnare och 

stabilare uttag från elnätet behöver ytterligare incitament skapas. Trenden 

har varit att elnätsföretagen succesivt går ner i spänningsnivå med effekt-

tariffer till att även omfatta hushållskunder.

 

Nu har Energimarknadsinspektionen startat ett projekt för att ta fram fö-

reskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt nytt-

jande av elnätet. Det är en spännande utmaning som både ska ta hän-

syn till elnätsföretag med stadsnät och elnätsföretag med landsbygdsnät. 

Brittedal är ett bra exempel på landsbygdsnät med 220 meter ledning per 

kund. Svårt att jämföra med de elnätsföretag som bara har stadsnät.

 

Utmaningarna är stora för elnäten, de ska vara driftsäkra och ha en hög 

nyttjandegrad. Kunderna vill ha lägre tariffer och en avbrottsfri elleve-

rans. Som jag började texten med, nättariffer är ett populärt ämne som 

ofta leder till intressanta diskussioner. För Brittedals del tar vi an dessa 

utmaningar och följer med utvecklingen.

Elnätet har under året haft och kommer fortsätta med fokus på investe-

ringar för att kunderna ska få en vädersäkrad elleverans. Investeringar på-

går i en förbättrad nätstruktur som ger mer omkopplingsmöjligheter för 

driften av elnätet. Som elkund oberoende om det är på landsbygden eller 

i en tätort så får man räkna med att det kan bli avbrott, det kommer vi 

aldrig ifrån. När elnätet är vädersäkrat finns alltid andra orsaker som kan 

ställa till med avbrott som är svåra att förutse. En kabel i marken kan få 

yttre skador, utrustning kan ha materialfel. Yttre åverkan är inte heller så 

ovanligt både från djur och den mänskliga faktorn. Med en bra nätstruk-

tur så ges mer möjligheter som begränsar avbrottstiden för kunderna vid 

ett eventuellt driftavbrott. Som kund till Brittedal kan man dock alltid 

räkna med att bli väl bemött och få en snabb service av en mångsidig och 

kunnig personal. 

Elhandeln riktar sig till de kunder som finns i Brittedals koncessions-

område. Under 2018 har vi i samarbete med Kraftringen Energi AB, le-
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vererat 31 GWh fördelat på 2 700 kunder. Omsättningen har under 2018 

ökat med 3 Mkr vilket indirekt beror på det höga prisläget som rått på 

elmarknaden. Det genomsnittliga priset för el inklusive kostnad för el-

certifikat har under året varit 55,24 öre/kWh, fg år 35,12 öre/kWh. Även 

priset för elcertifikat ökade kraftigt, det genomsnittliga priset var 4,86 öre/

kWh, fg år 1,81 öre/kWh.

Den varma och torra sommaren har medfört att produktionen vid Britte-

dals kraftverk under året endast kom upp till 1,3 GWh. Produktionen har 

sålts till Brittedals Elnät Ekonomiska förening för att täcka en del av nät-

förlusterna. För produktionen blev sommarens väder negativt, men det 

låga vattenflödet var en fördel för det planerade arbetet i anslutning till 

dammen. En omfattande renovering har gjorts med utskovet, ny betong- 

och stålkonstruktion med motormanövrerad utskovslucka.

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen inkom hösten 2017 en 

ansökan om stämning mot Brittedals Kraftproduktion AB, skadestånd i 

anledning av dammbrott. Ansökan är inlämnad av ägarna till en fastig-

het nedströms Hästberga dammen. Brittedals Kraftproduktion AB har till 

Mark- och miljödomstolen skickat ett svaromål och bestrider skadestån-

det. Ärendet är fortfarande pågående i domstol. 

Alla dammanläggningar skulle under 2017 göra en konsekvensutredning 

för ett eventuellt dammhaveri. Konsekvensutredningen med ansökan om 

dammsäkerhetsklass lämnades till tillsynsmyndigheten, i detta fall Läns-

styrelsen. Länsstyrelsen tog beslutet att Brittedals kraftverksdamm ska sä-

kerhetsklassads med klass B. Brittedals Kraftproduktion AB har till Växjö 

tingsrätt Mark-och Miljödomstolen överklagat Länsstyrelsen beslut på 

säkerhetsklassning.

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftsverksamheter som producerar 

vattenkraftsel ska ansöka om miljöprövning hos Mark- och miljödomsto-

len. Brittedals Kraftproduktion AB kommer att ansöka genom att anmäla 

sig till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft. Detta för 

att erhålla moderna miljövillkor. Med moderna miljövillkor avses att till-

ståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och 

miljön har bestämts enligt miljöbalken.

För koncernen har 2018 varit ett innehållsrikt år, nu ser Brittedal, med 

engagerad och duktig personal, fram mot ett energirikt 2019.

Hästveda april 2019

Anders Viberg

VD 

Hästveda april 2019

Anders Viberg
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Gert-Inge Olsson  Ordförande

Anna Ralsgård  Vice ordförande

Lotte Melin

Bengt Pettersson

Jan Samuelsson

Ronny Björklund

Johan Molin

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för Anna Rals-

gård, Bengt Pettersson och Ronny Björklund. Styrelsen i föreningen har 

sammanträtt tio gånger sedan förra föreningsstämman.

Revisorer
Thomas Hallberg Auktoriserad revisor EY

Gerd Nilsson

Richard Wihlborg

Jörgen Hentzel  Godkänd revisor EY

Curt Persson

Margareta Tillström

Maryanne Jönsson Sammankallande

Mats Larsson

Per-Erik Månsson

Den styrelseledamot, revisor, revisorssuppleant eller annan förtroende-

vald som vill avsäga sig sitt uppdrag skall meddela valberedningen detta 

senast den 15 januari det år som en ersättare måste väljas av förenings-

stämman.
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En arbetsväg byggs 
i damman vid 
sidan av det gamla 
utskovet.

En duk har lagts ut i dammen för att 
avgränsa arbetsplatsen från dammen.

Arbetsvägen är 
på plats

Spont slås ned som stöd så att det 
kan grävas fram ett tomrum mellan 
sponten och den gamla gjutningen.

Planeringen för ombyggnaden/renoveringen påbörjades redan under 2016. I maj 2018 drog arbetet igång och den 13 december 
2018 var det slutbesiktning. Så här såg det ut innan arbetet drog igång.



Gjutformarna på plats.

Gjutningen klar 
och montering av 
stålkonstruktion 
påbörjad.

Stålkonstruktion på plats
Arbetsvägen och duken 
monteras bort.

Blästring av befintlig 
betong för att få bra 
underlag att fästa den 
nya gjutningen på.

Det färdiga utskovet 
med elmanövrerad 
lucka.






