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Yttrande angående ny övergångsbestämmelse till ellagen
när det gäller intäktsram för nätverksamhet
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tackar för möjligheten att bidra med våra
synpunkter och delger härmed vårt yttrande angående
Infrastrukturdepartementets remiss av Miljö- och energidepartementets
promemoria om en ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller
intäktsram för nätverksamhet.
LRF har ca 140 000 medlemmar som bedriver ca 70 000 företag inom det
gröna näringslivet1. Våra medlemmar finns utspridda i hela landet.
Sammanfattning
Elnäten i Sverige är ett monopol och reglering är därför nödvändigt för att
säkerställa rimligt pris till alla elkunder. Priserna i elnäten har dock stigit
kraftigt det senaste decenniet, till följd av en för svag reglering. Våra
företagarmedlemmar som är verksamma inom de gröna näringarna har
förhållandevis hög elförbrukning. Många har därför påverkats av den kraftiga
stigningen av elnätsavgifterna det senaste decenniet. LRF välkomnar de steg
till reglering som tagits för att motverka oskäliga elnätsavgifter, som samtidigt
tar hänsyn till elnätsbolagens behov av investeringar i elnätet. Mer behöver
dock göras för att minska oskäliga elnätsavgifter som konsumenterna betalar.
Regelverket måste skydda kunderna från orimlig monopolprissättning.
Förtydligande gällande intäktsram för nätverksamhet
LRF delar uppfattningen om att ett förtydligande behövs angående
nätföretagens möjlighet att föra över underskott från tidigare tillsynsperioder
än den senaste. Den tolkning som förvaltningsdomstolen och kammarrätten
gjort av 5 kap. 20 § ellagen, riskerar leda till att underskott kan samlas in under
en längre period och kan användas som en förevändning för att ta höja
elnätsavgifterna till oskäliga nivåer. Det går dessutom i stick i stäv med
intentionerna med intäktsramarna.

1

Företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö

CECILIA REJE, handläggare, cecilia.reje@lrf.se
Företagande och analys
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm

Tfn 08-787 50 90
Växel 0771-573 573

REMISSYTTRANDE

2(2)

2019-04-29

LRF välkomnar därför de förtydliganden som ges i promemorian, om att
nätföretag inte ska kunna tillgodoräkna sig flera perioders underskott inför
framtida tillsynsperioder.
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