
ECM och Elmarknadshubben  vs. Handslaget 

När vi talar om ECM och Elmarknadshubben så är det en reform som uppträtt i många namn och i 

många skepnader. Den har en över 10 år lång historia men har hela tiden uppträtt som en 

försvårande omständighet för dig som kund trots att andemeningen sägs ska vara det motsatta. 

Reformen ECM (Elhandlarcentrisk modell) dök upp först som ”Gemensam Nordisk 

slutkundsmarknad”. Den gick i graven då de övriga Nordiska länderna backade ur pga det inhemska 

kundtrycket. I Sverige gick man vidare med den svenska reformen som bytte namn till ”En kontakt för 

kunden”. 

”En kontakt för kunden” gick ut på att all fakturering av elnät och elhandel skulle ska av elhandlaren 

så att kunden enbart skulle få en (1) faktura. Dessutom skulle kunderna aldrig ha kontakt med sitt 

elnät utan alla elnätsfrågor såsom nyanslutningar, upp-/nedsäkringar, kvalitetsfrågor, 

felanmälningar, osv. skulle gå via elhandlaren. Detta har visserligen reviderats, men man har inte 

kommit fram till något beslut då en återgång av vissa frågor till elnätsbolaget skulle få reformen att 

fallera. Därför ligger de kvar.  

Alltså, praktiskt sett så skulle du som valt ett annat elhandelsbolag än Grästorp Energi AB göra dina 

elavbrottsanmälningar till det elhandelsbolag som du köper el ifrån. Grästorp Energi ek för skulle inte 

längre få ha ett publikt journummer att ringa för externa elhandelskunder. 

Detsamma gäller dina frågor om din nätfaktura, din förbrukning och anslutningsfrågor då vår 

Kundtjänst inte skulle få handha sådana frågor.  

”- Det verkar ju helt knasigt”, säger du. Ja, jag håller med, för det är precis vad det är. Men det finns 

mer. 

Inte nog med att det blir krångligare, det skulle också bli betydligt dyrare då reformerna drar på sig 

kostnader i miljardklassen som du som kund kommer att få betala på din elnäts- och 

elhandelsfaktura. 

För elhandlaren blir det dyrare då de måste bygga upp en Kundtjänst med IT-system som klarar av att 

hantera alla nätfrågor från alla elnätsbolag de har kunder på. I dagsläget finns det cirka 180 

elnätsbolag i landet. Denna kostnad hamnar på din elhandelsfaktura.  

Men då måste ju elnätsfakturan reduceras då kundtjänstkostnaderna hamnar på elhandeln? 

Självklart är det ju inte så. Elnätsbolagen kommer att få ännu högre IT-kostnader då de också likt 

elhandelsbolagen måste anpassa sina system till en Elmarknadshubb. Elnätsbolagen ska också ta 

majoriteten av gemensamma systemkostnader då man tror att elnätsbolagen tjänar mest på 

reformen. 

Elmarknadshubben är en gigantisk databas som ska hantera alla Sveriges anläggningsdata med 

anläggnings-id, abonnentuppgifter, koordinater, mätvärden och förbrukningsuppgifter och -mönster. 

Denna hubb kommer att handhas och driftas av Svk (Svenska Kraftnät). Kostnaden för byggnation 

och löpande drift kommer i huvudsak att hamna på elnätsbolagets kunder. 

”- Det verkar ju helt knasigt”, säger du. Ja, jag håller med, för det är precis vad det är. Men det finns 

mer. 

Denna hubb kommer också att kunna leverera alla kunduppgifter med ovanstående data till ”dem 

som har behörighet”. Dessa kan alltså kartlägga när du som individ är hemma i din bostad, vilka 

dygnsmönster du har och om du frekvensmässigt reser bort från din bostad med den data som finns 

om dig i hubben. Jag ställer mig också frågande hur vi gör med sekretessen för landets skyddsobjekt 

och för invånare med skyddad identitet? ”Det ska man lösa”, har man sagt. Jag blir skeptisk till det av 



två anledningar. Nummer ett är om det överhuvudtaget är riktigt och rätt ut ett GDPR perspektiv. 

Det andra som gör mig skeptisk är hanteringen man gjorde med Trafikverkets uppgifter. 

Som ett Medlemsägt bolag blir jag också orolig över att faktureringen ska ske av externa 

elhandelsbolag av Grästorp Energi ek förs elnätsavgifter och Energiskatt. Om detta externa 

elhandelsbolag som fakturerar åt Grästorp Energi ek för skulle gå i konkurs. Då skulle vi först förlora 

våra nätintäkter som betalar våra anställdas löner, vi bygger och lagar elnät för och vi ska betala till 

överliggande nät samt mycket mer. Vi ska ändå betala momsen på 25% för dessa fakturerade tjänster 

till Skatteverket.  

Det man inte tänker på är att elnäten också är uppbördsansvariga för Energiskatten. Detta 

betalningsansvar kommer vi i alla fall att ha mot Skatteverket oavsett om vi får betalt av elhandlaren, 

eller inte. Energiskatten som vi tar in motsvarar en kaka ovanpå vår normala omsättning på 70% som 

vi hjälper staten att få in. Dessa 70% kommer att gräva stora hål i vår verksamhet om detta skulle 

hända. 

”Ja, men inte kommer väl elhandlare att gå i konkurs?”, frågar du.  

Jodå, vi är ganska många som är övertygade om att med dessa förutsättningar som ECM erbjuder så 

kommer det att finnas många lycksökare som kommer att jobba stenhårt för att skaffa sig en 

kundstock, leverera el under en kort tid, fakturera elnäts och Energiskattekostnader, tömma bolaget 

och gå i konkurs. Insteget att starta ett elhandelsbolag för någon insatt är förhållandevis liten. 

Ovan är en beskrivning av ECM och Elmarknadshubbs reformen. Det finns en rad ytterligare 

argument varför jag anser att Grästorp Energi inte ska hamna i denna reform. Dessa tänker jag inte 

dra här då min text ovan är tillräckligt lång. 

Jag kan klart se att denna reform är en teoretisk modell som försvårar och fördyrar för dig som kund. 

Du kommer inte att tjäna något på detta som underlättar din vardag men det kommer att bli dyrare 

för dig. Reformen kommer också att försvåra den kundkontakt som vi vill ha med dig En kundkontakt 

som jag anser vara viktig för oss. Den kommer också att bli ännu viktigare när det kommer att införas 

andra reformer med avsändare EU. Dessa knackar på dörren. 

Med bland annat ovanstående argument som grund har jag beslutat att arbeta aktivt med att försöka 

stoppa ECM och Elmarknadshubben. Mer om detta påverkansarbete finns att läsa i länkade 

dokument nedan. 
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