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Promemorian ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram
för nätverksamhet
De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och
kemiindustrierna, SveMin och Jernkontoret har tagit del av den rubricerade promemorian och vill
framföra följande.
Den elintensiva industrin
SKGS samlar landets mest elintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för ett stort antal
arbetstillfällen och mer än 20 procent av landets totala varuexport. 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
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.
Förslaget
Genom förslaget i promemorian förtydligas att ett nätföretag inte kan tillgodoräkna sig flera
perioders underskott efter tillsynsperioden 2016-2019. SKGS konstaterar att det aldrig varit
lagstiftarens mening att ett nätföretag ska kunna samla på sig flera tillsynsperioders underskott men
att lagtexten genom beslut i Länsrätt och Kammarrätt inte funnits ge stöd för det. Att lagstiftningen
inte varit så utformad att den tydligt givit stöd för lagstiftarens avsikt är djupt olyckligt och negativt
för elnätskunderna. Från elnätskundernas sida finns en berättigad förväntan på att den nya
elnätsregleringen ska få det genomslag som lagstiftaren avsett så att rimliga nätavgifter kan
säkerställas.
SKGS stöder förslaget om förtydligande av regelverket

SKGS är den råvaruförädlande och elintensiva 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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