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Mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16 
nykoping@elon.se, 0155-21 46 00, 

Gumsbacken Nyköping, www.elon.seVår kunskap - din trygghetStefan hälsar er välkomna!

Homefulness
på Gumsbacken

VECKA
FRI LEVERANS, INKOPPLING 

OCH BORTFORSLING
(värde 999:-)

-

5%
Seniorrabatt varje tisdag!

* Gäller ej på 
tobak, spel, post 

el. receptbelagda 
läkemedel.

Vi ger 5%* rabatt varje tisdag under 2017 till dig som fyllt 65. 
Rabatten finns laddad på ditt ICA kort och har du inte kortet så 
hjälper vi dig i kassan. Gäller livsmedel och hem & fritid .

Vi hälsar nya och ”gamla” kunder välkomna!
/ Mårten med personal

TILL DIG SOM HAR FYLLT 65

ÖPPET ALLA DAGAR

7-23
www.ica.se/nykoping

Gustafsbergsstigen 6. 
Tel. 0155-455 400 Uttag

39:-
/st

25:-
/st

KAFFE 
Zoegas. 450 g. Flera olika sorter. 
Brygg. Ej eko eller hela bönor.  
Max 2 köp/kund. Jfr pris 55:56/kg. 

SPARA 23:-/ASK

CHOKLADASK 
Aladdin/Paradis. Marabou. 500 g.
Max 2 köp/hushåll. Jfr pris 78:-/kg. 
Ord pris 62:-. 

Handla andra varor* för
minst 100 :- så får du köpa...
*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

Instagram: @snnyheter 
Med en bild kommer man långt.

Följ oss på Instagram,  
där vi delar många lokala bilder!

Ladda ner SN:s nyhetsapp!
Få pushnotiser med de största nyheterna 
direkt i telefonen. Ladda ner Södermanlands 
Nyheters nya app i App Store  
eller Google Play.

Se upp med elavtalet när skatten  
flyttar från elhandel till elnät
SÖRMLAND Vid årsskiftet 
flyttas elskatten från 
elhandelsfakturan till 
elnätsfakturan. Konsumen-
ter som är i färd med att 
skaffa nya elhandelsavtal 
bör vara extra uppmärk-
samma på om skatten ingår 
i priset eller inte.
Den 1 januari 2018 flyttas skatt
skyldigheten för energiskatt 
på el över från elhandelsföreta
gen till elnätsföretagen. Det har 
riksdagen beslutat. 

Orsaken är bland annat att 
avregleringen av elmarknaden 
har lett till att elhandelsföreta
gen har fått allt mindre lokal
kännedom. Genom flytten av 
skatten förenklas förfarandet ef
tersom elnätsföretagen har till
gång till rätt uppgifter. Elskatte
flytten innebär bland annat att 
utländska aktörer kan agera på 
den svenska elmarknaden utan 
att det blir bortfall av skattein
täkter. 

Skatterna består av energi
skatt på el som för de flesta  
i Sverige är 32,5 öre per kilo
wattimme. Dessutom moms med 
25 procent som läggs på summan 
av kostnaden för el, transport av 
el och energiskatt på el. 

För kunderna innebär överflytt
ningen av skattskyldigheten 
inga ökade kostnader. Det enda 
som händer är att den skatt man 

redan betalar till elhandelsföre
taget i stället aviseras på faktu
ran från elnätsföretaget. Elhan
delsfakturan blir lägre efter
som elhandelspriset inte läng
re kommer att innehålla energi
skatt. Elnätsfakturan höjs i mot
svarande omfattning.

Faraz Azima är vd för eljämförel
sesajten Elskling. Han menar att 
konsumenter som för närvaran
de håller på att skaffa nya elav
tal bör vara uppmärksamma på 
om skatten ingår i elhandelspri
set eller inte. 

– Vissa elhandlare har valt att 
ta bort den här skatten när de 
visar sitt totalpris medan andra 

elhandlare har kvar den,  säger 
han. 

– Man ska vara lite uppmärk
sam på om skatten är med eller 
inte. 

Elskling kommer enligt Faraz 
Azima att ta med elskatten i 
sina jämförelser så länge det är 
 re levant. 

Han berättar att konsumenter 
som går in på Elskling och jäm
för kan komma fram till att det 
bästa priset för närvarande lig
ger runt 70–80 öre per kilowat
timme. Om man blir kontaktad 
av en försäljare som erbjuder 60 
öre kan det låta som ett bättre 
erbjudande.  

– Om säljaren ringer och säger 
att du får 60 öre inklusive allt, 
då är inte skatten i det där. Då 
åker man på ett väldigt dyrt av
tal, säger Faraz Azima.

Joachim Sorbe

ELMARKNADEN Elnätsföretagen blir ansvariga för att kräva in energiskatten

Elskatteflytten
■■ Från 1 januari 2018 flyttas ansva

ret för att kräva in energiskatt på el 
från elhandlaren till elnätsföretaget. 

■■ Din sammanlagda elkostnad 
kommer inte att påverkas av 
förändringen.

■■ En del av din elkostnad  
består av skatt och moms.  
De flesta elkonsumenter i Sverige 
betalar för närvarande 32,5 öre i 
energiskatt per förbrukad kilowat
timme. 

■■ Kostnaden för själva elen du 
förbrukar kommer att sjunka, 
 samtidigt som kostnaden för  
elnätet kommer att stiga i mot
svarande omfattning. 
Källa: Elpriskollen.se

Konsumenter som är i färd med att skaffa nya elhandelsavtal bör vara extra uppmärksamma på om skatten ingår  
i priset eller inte. FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/SVD/TT 

Faraz Azima, vd Elskling.  

FOTO: COPYRIGHT JANN@LIPKA.SE 

Man ska vara lite 
uppmärksam på 
om skatten är med 
eller inte.
 
Faraz Azima, vd Elskling. 
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