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Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar – Överväganden inför kommande
översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Diarienummer 2018–100545
Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av ett fyrtiotal 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.
Övergripande synpunkter
Lokalkraft Sverige anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela
elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det
helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del
av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att
anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.
Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka
utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.
Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar
att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn
till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.
Leveranssäkerhet
Vi anser att det är riktigt att hänsyn tas till hur mycket el olika elkunder använder vid utformningen av
incitamenten för leveranssäkerhet. Genom att ta hänsyn till elanvändningens storlek behöver kundkategorier
för avbrottskostnader inte användas. De kostnader som används för olika kundkategorier är mycket osäkra
bedömningar. De verkliga kostnaderna för ett elavbrott hos en kund variera stort beroende på när avbrottet
inträffar.
Incitament för jämnare belastning
Incitament för en jämnare belastning av elnäten kan ur ett strikt elnätsperspektiv vara riktigt men kan leda till
suboptimering ur ett elsystemperspektiv. När alltmer av elproduktionen är väderberoende kan incitament i
elnätstarifferna till kunderna att jämna ut sin elanvändning bli motstridiga mot elhandelspriserna. Det är
Lokalkraft Sveriges uppfattning att elhandelspriserna är viktigare som styrsignal till kunderna än incitament att
utjämna belastningen. De lokala svenska elnäten är i de flesta fall dimensionerade för att klara kundernas
elbehov. I de fall när elnätens kapacitet på någon plats inte räcker till vid toppbelastning är riktade åtgärder vid
just denna plats lämpligare än generella incitament att jämna ut belastningen.
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Belastningsincitamentet leder till ökade administrativa kostnader för elnätsföretagen och till suboptimering ur
ett helhetsperspektiv på elsystemet. Det bör därför tas bort ur regleringen.
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