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Remissvar angående promemorian Ny övergångsbestämmelse till
ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet.
Inle dning
Elinorr består av arton sj älvständiga elnätbolag i södra och mellersta Norrland samt Dala rna. De lokala
el nätbolagen har alltid haft som mål att distribuera el på kundernas villkor. Bolagen sa marbeta r kring
strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnät sdrift för att kunna erbj uda driftsäker eldistribution t ill
låg kostnad för sina 300 000 kunder. Organisationen är en ekonomisk förening, men kan enklast
beskrivas som ett nätverk med ett gemensa mt syfte: Skapa förutsättninga r för en långsiktig positiv
utveckling för mindre och medelstora lokala el nätbolag som har stor betydelse för sina respektive
regio ner.

Elnätföre tagens förutsättningar
Sedan Kammarrätte n i Jönköping den 11 februari 2019 fastställt Förvaltningsrätten i Linköpings dom i
bedömningen av att s.k. "överrullning" av intäkter var lagligen grundade så har El nätsbolagen utgått
från detta i sin planering av verksamheten. De förutsättningar som legat till grund för samtliga
Elnätsbolags ansökan om lntäktsram 2020 - 2023, med sista ansökningsdag den 1 april 2019,
förändras därmed avsevä rt i och med det lagfö rslag som blev känt för Elnätsbolagen först den 4 april.

Grundläggande rättsprinciper
Beräkningen av intäktsram arnas storl ek och frågan om framskjutande av underskott har varit föremål
för flera domstolsprocesser vilka dragit ut på t iden. El nätsföret agen har därför inte kunnat tillägna sig
de underskott som uppstod under perioden 2012-2015 under perioden 2016-2019 på grund av de
felaktigt kalkylerade intäktsramarna.
Som Energiföret agen utförligt angivit i sitt remissvar så strider den föreslagna lagstiftningen såväl
mot europeiska som svenska grundlägga nde rättsprinciper. Förslaget bryter mot prin cipen om
egendomsskydd, legalitetsprincipen, principen om rättssäkerhet och mot den rest rikt ivitet som skall
tillämpa s beträffande retroaktivitet i lagst iftning. Att lagstiftaren ens överväger att stifta en lag vars
enda syfte är att upphäva verkan av en domstols lagakraftvunna dom är i sig ett demokratiskt
övertramp som strider mot Regeringsformens 1 kap 1 och 8 §§. Den föreslagna lagstift ningen har j u
ingen effekt från det den träder ikraft utan enbart bakåt mot det som redan avdömts av domstol
enligt då gä llande lag.
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Den redan beslutade lagändringen av 5 kap El lagen har i sig inneburit en klar försämring för
Elnätsbolagen att kunna styra sin verksamhet långsiktigt men då den inte var retroaktiv så har den
ändå lämnat utrymme för bolagen att planera sina verksamhet er med bl. a. anpassning mot en lägre
investeringst akt för perioden 2024 - 2027.
Om den nu föreslagna lagstiftningsåtgärden, med angivna brist er, skulle tillåtas så innebär det att alla
möjligheter för El nätsbolagen att effektivt planera och bedriva sin verksamhet förtas för perioden
2020 - 2023. De faktiska effekt ern a av detta är att investeringstakt en i elnäten kommer att minskas.
Detta i sin tur leder till att avbrott i elleveranser kommer att öka och att utbyggnaden av elnät liksom
först ärkning av befintliga elnät kommer att minska. Detta är ofrånkomliga effekter av den föreslagna
lagstiftningen och sådana som tidigare av regeringen har bedömts som icke önskvärda.
Elinorr och medlemmarna i organisationen förväntar oss att lagförslaget dras tillbaka och att
lagstiftaren med detta första st eg påbörjar en förändring mot en st abil och tydlig reglering av
elnätsverksamhet.
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