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Remiss av utkast till förordning om elpriskompensation   

Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av lokala energileverantörer och verkar för att 

skapa goda förutsättningar för att medlemsföretagen ska kunna ge elkunderna en trygg 

elförsörjning med hög kvalitet till en rimlig kostnad. 

Generella synpunkter 

Lokalkraft Sverige anser att det är bra att elkunderna kompenseras för de höga elpriserna. 
Vi noterar att regeringen lägger ansvaret på lokala elnätsföretagen att ombesörja 
utbetalningarna av kompensationen trots att de inte säljer någon el i dagsläget.  
 
Men förslaget till elpriskompensation visar att den svenska elmarknadsmodellen behöver 
förändras. Det är hög tid att skapa en elmarknadsmodell som är förutsägbar och fungerar 
utan att lagstiftarna går in och temporärt rättar till misshagligheter med diverse stödpaket 
och subventioner.  
 
Politiken måste ta ett bredare samhällsansvar för elkraftförsörjningen och besluta hur stor 
marknaden ska vara geografiskt och hur prissättningsmekanismen ska fungera. Hur stark 
får kopplingen mellan pris och efterfrågan bli? När politiken väl har bestämt sig måste det 
som överlåts till marknaden att sköta ges genomtänkta, förutsägbara och stabila spelregler, 
så att den politiska risken försvinner. 
 
En utgångspunkt för politiken borde vara frågan om leveranssäkerhet till förutsägbara 
priser. När väl mål och ansvar för leveranssäkerheten är satta kommer det att bli tydligare 
vilka ytterligare politiska åtgärder som eventuellt behövs och hur regleringarna av 
marknaderna behöver utvecklas.  
 
Låt elnätsföretagen, som alltid finns på plats hos slutkunderna, både förmedla fysisk el inom 
sina koncessionsområden och sälja till spotpris. På detta sätt ökar förståelsen för kunden 
eftersom det är samma lokala företag som säljer och levererar elen. Är kunden inte nöjd 
med att köpa el till spotpris ska det gå att enkelt köpa till en prissäkring, som ju i grunden är 
en försäkring.  
 
Sätt ett tydligt nationellt mål och tilldela ett ansvar för leveranssäkerheten. Alla elnätsföretag 
kommer att ta fram nätutvecklingsplaner som visar på behovet av el och elnät de 
kommande åren. Det är väsentligt att dessa planer leder till konkreta åtgärder för att 
elbehovet ska kunna täckas framöver. Det krävs att någon, förslagsvis Svenska kraftnät, får 
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ett ansvar för att se till att det finns tillräckligt med elproduktion och elnät för att trygga 
elförsörjningen i hela landet. 
 
 
Specifika synpunkter på förordningstexten 
 
Enligt 1 § får ersättning lämnas i mån av tillgång på medel. Det är givetvis en förutsättning 
för kundernas acceptans av förslaget att det finns tillräckligt med medel så att alla 
berättigade kunder ska kunna få kompensationen. 
 
Regleringen av elnätsföretagens intäkter 
 

Lokalkraft Sverige trycker på vikten av att hela hanteringen av kompensationen, såväl 
kompensationen i sig som elnätsföretagens administrativa hantering av den, redovisas 
utanför intäktsramsregleringen.  
 
 

Med vänlig hälsning 
 
Lokalkraft Sverige 
 
 
 
Erik von Hofsten  Anders Pettersson 
verkställande direktör   elnätsexpert  
Lokalkraft Sverige   Lokalkraft Sverige 
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