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Remissvar, Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46)

Svenska kraftnät har tagit del av Jämlikhetskommissionens betänkande och
lämnar härmed sitt svar. Svenska kraftnät har valt att enbart lämna synpunkter på
avsnitten 22 och 27 som i störst utsträckning berör affärsverkets verksamhet.

Kommentarer till avsnitt 22 Konsumentpolitik, 22.2
Problem och diagnos Naturliga monopol
Där beskrivs att elkraften är konkurrensutsatt, medan kontrollen över näten har
möjliggjort att en växande del av leverantörernas intäkter består av nätavgifter.
Svenska kraftnät ställer sig frågande till vad som avses med formuleringen och
begreppet leverantör. Produktion och nätverksamhet är sedan avregleringen
åtskilda i olika juridiska verksamheter.

Kommentar till avsnitt 27 Institutionella frågor, 27.2
Problem och diagnos Teknisk infrastruktur
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Svenska kraftnät instämmer i beskrivningen att gällande elektricitet torde de flesta
konsumenter i första hand vara intresserade av hög leveranssäkerhet, därnäst av
priset, och vem som levererar är i det sammanhanget av underordnad betydelse.
Just leveranssäkerheten och driftsäkerheten i kraftsystemet är något som Svenska
kraftnät därför prioriterar högt.

Kommentar till 27.3 Förslag 27.3.1 Infrastruktur
I avsnittet framförs att el saknar substitut, vilket skulle vara orsaken till den
ogynnsamma prisutvecklingen på elmarknaden. Svenska kraftnät vill förtydliga att
priset på elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan. Den stora introduktionen
av vindkraft har inneburit att elpriset har varierat mer än tidigare men samtidigt
att tillgången på elenergi har ökat och över tid så kan det bidra till sänkta priser.
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I kapitlet sägs också att nätavgiften kommit att utgöra en växande andel av det
totala priset. Det är ett faktum att det som har förändrats mest under
avregleringens tid och som idag utgör den största delen av elpriset är skatter och
avgifter sett till totala kostnaden för elkraft för konsumenten.
Betänkandet framhåller att de tekniska infrastruktursystemen ska utredas med
standardlösningen som referensram och att huvudalternativet i samtliga fall bör
vara ett offentligt ägt och förvaltat nät med avgifter från operatörerna som är
tillräckliga för att säkerställa en långsiktigt hållbar utbyggnad och förvaltning.
Svenska kraftnät håller med om att det är en god lösning för det nationella
transmissionsnätet, även om det finns andra lösningar i andra länder som
fungerar. Ur Svenska kraftnäts perspektiv har rollerna och ansvarsfördelningen
mot regionnätsföretagen i stort fungerat bra.
Svenska kraftnät vill lämna följande synpunkter på två av de delproblem som
Jämlikhetskommissionens betänkande anser att en sådan utredning bör ta
ställning till:
>

en förutsättningslös utvärdering av elförsörjningens organisation

Svenska kraftnät ställer frågan vad som avses med elförsörjningens organisation.
Är det hela elenergiförsörjningens organisation som ska utvärderas är det enligt
Svenska kraftnät ett oerhört omfattande arbete, som spänner över flera områden
och aktörer som inom elmarknaden, elproduktion och eldistribution. Är det enbart
nätdelarna inom elförsörjningen som avses i förslaget till utredning, framhåller
Svenska kraftnät att nuvarande organisation och ansvarsfördelning hittills fungerat
väl.
Dessutom kommer nu även det europeiska regelverket som påverkar och ställer
krav på region- och lokalnätsföretag och hur deras roller förändras.
>

principer för avgiftssättning när privata operatörer hyr utrymme i den statligt
administrerade infrastrukturen

Svenska kraftnät ställer frågan om vilka principer som avses, dvs. om de principer
som finns idag behöver förändras.
Om det utifrån Jämlikhetskommissionens betänkande och förslag kommer en
framtida utredning av de tekniska infrastruktursystemen, önskar Svenska kraftnät
få möjlighet att bidra som remissinstans.

3(3)

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter
föredragning av handläggare Maria Jäderberg. I ärendets handläggning har även
deltagit Tekniska direktören Ulf Moberg och enhetschef Jessica Levander.
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