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Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Elnätstariffer – Statusrapport från
teori mot verklighet
Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av trettiofem 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.
Elanvändningen i Sverige förväntas öka kraftigt de kommande åren. Samtidigt förväntas andelen ej
planerbar elproduktion att öka. Lokalkraft Sverige ser därför att det samhällsekonomiskt är viktigt att
den nödvändiga balansen mellan elproduktion och elanvändning inte enbart sker genom att
produktionen anpassas till användningen. Genom att elanvändare kopplar bort ej väsentlig
elutrustning under perioder med högst efterfrågan på el kan elsystemet bli mer samhällsekonomiskt
optimalt än om elproduktionen och elnäten ska dimensioneras för maximal efterfrågan på el.
Lokalkraft Sverige saknar i rapporten ett väsentligt underlag för utformningen av elnätstariffer. Det
som saknas är kundaspekten. En undersökning av hur tariffer ska vara konstruerade för att
kunderna ska förstå dessa och vilka incitament, ekonomiska och andra, som behövs för att
kunderna ska agera i enlighet med incitamenten är nödvändig innan regelverk om tariffutformning
beslutas.
Det finns olika metoder för att ge elkunderna incitament att styra sin elanvändning. För att
ekonomiska incitament ska fungera krävs att:
• kunderna känner till incitamenten
• kunderna har möjlighet att agera i enlighet med incitamenten
• incitamenten är tillräckligt stora för att kunderna ska vilja agera.
Utöver ekonomiska incitament kan kunderna agera av exempelvis miljöskäl. Här begränsar vi oss
dock till de ekonomiska incitamenten.
Lokalkraft Sveriges medlemmars erfarenheter är att ett fåtal kunder vet hur nättarifferna är
utformade. Elnätskostnaden är enbart en mindre del av den totala elkostnaden. Även en stor
differens i elnätskostnad blir enbart en liten differens i den totala elkostnaden för kunden. Många
kunder har ingen reell möjlighet att styra sin elanvändning.
Att genom utformningen av nättariffer påverka hur elkunderna agerar kan möjligen ske i ett långt
perspektiv och i grova drag med exempelvis olika pris dag och natt. Detta eftersom inget av de tre
villkoren ovan uppfylls av tidsdifferentierade nättariffer utom möjligen en enkel tidsdifferentiering i
form av t.ex dag/natt.
För att ge kunder incitament att styra sin elanvändning är det bättre med flexibilitetslösningar. De
uppfyller de ovan listade kriterierna eftersom kunderna har valt att delta i flexibilitetslösningarna.
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Incitamenten i nättariffer påverkar alla kunder, även dem som inte känner till och/eller har möjlighet
att agera i enlighet med tarifferna.
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