Lokalkraft i möte med Ei:s stf GD, Tony Rosten
Ett 30-tal LKS-medlemmar samlades den 16 januari i Skövde till dialogdag kring regelverket som styr
elnätsverksamheten. Inbjuden till mötet var Tony Rosten som gav våra medlemmar en mycket
värdefull genomgång av dagens regelverk, förändringar som är på gång och även en del spaning in i
en lite mer avlägsen framtid där tämligen färska EU-initiativ kan komma att påverka även en svensk
verklighet.
Att titta på framtiden utan att ta upp frågan om intäktsregleringen är inte möjligt. Den frågan är stor
och den är samtidigt mycket komplicerad. Tony tog oss igenom hur frågan ligger just nu med
osäkerheter bland annat gällande utfallet av EUs granskning av det svenska regelverket.
Nätkoncessionsutredningen var ett annat område vars kommande förslag kan komma att spela
betydande roll för våra medlemmars vardag. Ett annat ämne som rönte betydande intresse var
frågor om reglering av nätbolagens tariffer. Inriktningen här är att gå i en riktning där effekttariffer
ersätter dagens säkringsbaserade tariff. Diskussionen har under en följd av år allt intensivare
diskuterat kundflexibilitet för att möta en elproduktion där andelen planerbar elproduktion minskar
till förmån för elproduktion där vädrets makter vill ha ett finger med i spelet. Så hur kan nya
tariffkonstruktioner som utgår från effektbehovet hos kund påverka kundens uttagsmönster?
Ämnet är brett och inkluderar IKN-frågor, formerna för den prövning som ska leda till koncession och
ytterligare en del koncessionsanknutna frågeställningar.
Införande av en HUB och en ny elhandelsmodell där elhandlaren blir kundens förstahandskontakt
diskuterades även den. Besluten är tagna och utrednings- och förberedelsearbete rullar på i en
riktning där detta med tiden blir verklighet. Att döma av vår diskussion är den bedömningen rätt
gällande HUB-delen. När det gäller den nya marknadsmodellen fann vi väl under diskussionen att det
är svårt att i dag hitta entusiasterna över den nya modellen så än kan nog den elhandlarcentriska
modellen vara värd att diskutera.
EUs förslag gällande lokala ”energisamhällen” som ska ha möjligheter att leva lite i utkanten av det
regelverk som annars råder och energilager – vem/vika ska få äga? Var ytterligare ämnen som kom
upp under dagen och här synes regelutvecklingen hämma elnätsbolagens möjligheter. Intet klart
ännu men tendensen i diskussionerna talar inte för breda möjligheter för våra nätbolag.
Ja det här var en dag med massor av information och mycket bra möjligheter att få fråga och kunna
räta ut ett och annat frågetecken kring vad som gäller och vad som komma skall. Ett stort tack riktar
vi till Tony för hans medverkan!
Den presentation som Tony hade som grund för mötet finns för den medlem som vill ta del av den
innanför inloggningen på vår hemsida. Du som ännu inte har inloggningsrätt kan beställa sådan
under ”Logga In” högst upp till höger på Lokalkrafts hemsida.

