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Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se
kopia: i.e.remissvar@regeringskansliet.se

REMISS: Promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer
I2020/01387/E

Inledning
HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian
”Lokaliseringssignaler i elnätstariffer”, I2020/01387/E.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 600 000 medlemmar och 4000
bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten går
tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.
HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och
vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och
affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt
beroende av begränsade resurser.
HSB står därmed bakom ett ambitiöst och kostnadseffektivt energi- och miljöarbete.
Frågor om detta remissvar kan ställas till: Mikael Rosén, mikael.rosen@hsb.se

Med vänlig hälsning

Anders Lago
Förbundsordförande
HSB Riksförbund
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HSBs synpunkter på promemorian
HSB är positiva till förslaget om lokaliseringssignaler i elnäten och anser att det är ett lämpligt
styrmedel om tillämpat på rätt sätt och i kombination med andra styrmedel.
För att inte riskera att bygga ut elnät mer än nödvändigt och för att skapa förutsättningar att
använda nät så effektivt som möjligt är det viktigt att prissättningen av näten blir så korrekt som
möjligt vilket detta förslag möjliggör.
HSB anser dock att det som enskilt styrmedel riskerar att bli svårt för slutkund att förstå hur
man ska agera utifrån signalerna och om dessa signaler ska kunna fungera i praktiken måste
responsen från kundsidan i mycket hög grad ske med automation och styr- och reglertekniska
åtgärder, speciellt då det handlar om ett relativt litet antal timmar om året.
HSB anser därför att det också är viktigt att fortsatt stimulera och ytterligare förstärka
insatserna för flexibilitetsmarknader, där vi har ett flertal intressanta projekt som pågår i landet
just nu, samt öka insatserna för att skapa tekniska förutsättningar för efterfrågeflexibilitet. Det
senare kan handla om stöd till lagringsfunktioner (exempelvis batterilagring) samt
investeringsstöd till styr- och reglersystem som kan hantera flexibilitet exempelvis genom
lastprioritering baserat på bland annat prissignaler från elnät och elhandel.
Vidare anser HSB att företagen som avser tillämpa lokaliseringssignaler, eller som påverkas av
dessa signaler, skall ha tydliga informationskrav gentemot slutkunderna om varför signalen
finns, när den används och hur kunden bör agera för att inte drabbas negativt ekonomiskt av
den.
HSB tillstyrker därmed förslaget men anser att det inte bör införas med mindre än att det är en
del av ett styrmedelspaket som kombinerar både piskor och morötter.

