
Information om leveranssäkerheten i elnätet 2020 

Enligt ellagen ska ett elnätsbolag informera el användarna om leveranssäkerheten i nätet. 

Leveranssäkerhet i elnätet kan mätas med ett nyckeltal som heter SAIDI (= medelavbrottstid), 

det innebär att alla avbrott som har varit under en period i ett område fördelas ut på alla 

kunder inom detta område. 

Enheten är avbrottslängd per kund och år. Redovisas vanligtvis i minuter. 

 

Medelavbrottstiden för elavbrott för Österlens Kraft räknat som ovan var 0,63 minuter 2020.  

Avbrott på överliggande nät, d.v.s. vi får inte in el till våra mottagningsstationer. Räknat på 

samma sätt som SAIDI ovan rör det sig om 0 minuter.  

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns statistik för Sveriges alla elnätbolag.  

Information om ersättning vid strömavbrott 

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre 

än 12 timmar. 

Om du varit drabbad av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller 

längre, har du i regel rätt till avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än 2 

timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre 

än 2 timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi har fått 

kännedom om avbrottet. 

Vid strömavbrott i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade 

årliga elnätkostnad, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundra tal 

kronor. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala 

ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad. 

Ersättningen betalas ut automatiskt genom avräkning på din elfaktura. Inom två månader 

från avbrottets slut ska du få en bekräftelse på att din avbrottsersättning kommer att 

utbetalas. Om du inom denna period ändå inte fått någon information om utbetalningen, bör 

du kontakta oss. 

Utöver detta kan du som drabbats av skador i samband med avbrottet som inte täcks av 

avbrottsersättningen ha rätt till skadestånd, oavsett hur långt eller kort avbrottet varit. Detta 

måste du dock ansöka om och dina skadekostnader måste kunna styrkas. 

 


