Miljö- och energidepartementet

m.registrator@regeringskansliet.se
jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se
Ert diarienummer: M2017/02261/Ee
2018-01-08

Remittering av promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44))
De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och
kemiindustrierna, SveMin och Jernkontoret har tagit del av rubricerad promemoria och vill framföra
följande rörande förslagen om Förhandsprövning av nätföretagens intäkter.
Den elintensiva industrin
SKGS samlar landets mest elintensiva företag. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och
verksamheten utmärker sig genom långtgående förädling till högkvalitativa och specialiserade
produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en säker elförsörjning med lågt
klimatavtryck till konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för fortsatt tillväxt. En effektiv och
stabil överföring av el till lägsta möjliga kostnad är en viktig förutsättning i en elektrifierad
industrination som Sverige.

Politisk tydlighet råder om behovet av förändring i reglerna om elnätsreglering
Efter en rad rättsliga avgöranden står det klart att den nuvarande nätregleringen har gjort det möjligt
för elnätsföretagen att ta ut kostnader från konsumenterna som går långt utöver vad som kan
betraktas som skäligt. SKGS står helt bakom Energiminister Baylan i konstaterandet att
elnätregleringen inte har fungerat och att regelverket ska ändras så att det ger rimliga elnätsavgifter
till kunderna på elmarknaden.

Tydliggör kundintresset i Ellagens kapitel 7
Relationen mellan kunderna och nätföretagen är allt annat än jämbördig. Nätföretagen bedriver sin
verksamhet med stöd av ett faktiskt och juridiskt monopol. Nätföretaget har inga konkurrenter och
nätkunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller
priset. Nätverksamhet bedrivs med mycket låg risk. Nätregleringens främsta syfte är att tillförsäkra
kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. SKGS hemställer om att denna
SKGS är den råvaruförädlande och energiintensiva industrin i Sverige, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet.
Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige och industriproduktionen finns framförallt ute i
glesbygden, där inte så många andra arbetstillfällen ges. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för
transporter, varor och servicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten. Basindustrins roll
för Sveriges handelsbalans är betydande. Möjligheten att kunna sälja sina varor till konkurrenskraftiga priser på
världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri.
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viktiga utgångspunkt införs i det föreslagna kap 7 ellagen (Intäktsram för nätverksamhet) så att detta
uttryckligen framgår.
Kvaliteten i nätverksamheten och effektivt utnyttjande av nätet
Från en kunds perspektiv är det tydligt att prestationer från nätföretagets sida som inte når upp till
de krav som är definierade påkallar en incitamentsreglering som tydligt driver nätföretaget till
förbättringar genom att frånta dem rätten till fullt uttag av intäktsramen. När det gäller ett
nätföretags prestation utöver de krav som ställs anser vi inte att det är självklart att kunderna
därigenom ska betala mer. Då nätreglering ska efterlikna vad som gäller på konkurrensutsatta
marknader är det mer naturligt att utgångspunkten för de krav som ställs på nätföretagen är att de
kontinuerligt ska leverera bättre nättjänst till lägre kostnader för kunderna. Givet att nätverksamhet
är ett monopol och att investeringar i nät ger en garanterad avkastning med mycket låg risk anser
SKGS att en bedömning av kvalitet i nätverksamhet eller effektivt utnyttjande av elnätet inte ska
kunna medföra en ökning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen. Vi anser inte heller att
art 15.1 andra stycket och 15.4 mening 2 i energieffektiviseringsdirektivet påbjuder att en ökning
måste vara möjlig.
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