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Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Diarienummer 

I2020/00462/E  

Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av trettiosex 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. 

Vi instämmer med regeringen att Sverige behöver ett robust elsystem, som ger svenska företag 
möjlighet att växa och ger elnätskunderna rimliga avgifter. En ökad elektrifiering av samhället är en 
viktig komponent i omställningen till nettoutsläpp i transportsektorn och industrin. Investeringar i 
elnäten är en förutsättning för att nå Sveriges klimatmål.  
 
Förutsättningarna för elnätsföretagen att investera behöver vara tydliga för en längre tid framöver. 
Elnätsinvesteringar är långsiktiga. Även planeringen för kommande investeringar sträcker sig över 
flera regleringsperioder. 
 
Lokalkraft Sverige stöder förslaget på ett investeringsutrymme. Men vi anser att begränsningen till att 
investeringsutrymmet bara får användas för investeringar under åren 2020 – 2027 är för kort. 
Perioden bör förlängas till att omfatta åtminstone två reglerperioder till. Många av våra medlemmar är 
ekonomiska föreningar och kommunalt ägda företag. Dessa elnätsföretags intäkter har hittills varit 
lägre än vad intäktsramen medger eftersom elnätsföretagens ägare prioriterar låga avgifter för 
kunderna istället för maximal avkastning. De lär i många fall inte utnyttja hela investeringsutrymmet 
under åren fram till 2027 men skulle kunna få behov att utnyttja det efterföljande reglerperioder. 
  
Erfarenheterna av regleringen av elnätsföretagens intäkter sedan 2012 är att regleringen förändras 
kraftigt mellan de olika reglerperioderna. Ett sätt att minska osäkerheten om framtida intäkter kommer 
att räcka till för nödvändiga investeringar är att förlänga den tid som investeringsutrymmet får 
användas.  
 
I förslaget bör förtydligas att vid beräkning av överrullning av intäktsutrymme från RP3 till RP4 ska ske 
i följande ordning: Från den totala intäktsramen avräknas först intäktsramen för RP3 sedan 
överrullningen från RP2 och sist investeringsutrymmet från RP1. Överrullningen från RP2 får ju inte 
tas med till RP4 medan investeringsutrymmet från RP1 ska kunna utnyttjas även RP4. 
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Lokalkraft Sverige 
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