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Remissvar
Lokaliseringssignaler i elnätstariffer
Förslag till lagändring
Svenskt Näringsliv tackar för möjligheten att ge sina synpunkter på ovanstående förslag.
Svenskt Näringslivs ser att ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem är
avgörande för Sveriges fortsatta välstånd samt vår möjlighet att klara klimatomställningen.
Särskilt elnäten har en fundamental roll i denna fortsatta utveckling om omställning ska bli
framgångsrik.
Svensk Näringsliv är positiv till lösningar som bidrar till ett kostnadseffektivt elnät i vilket
leveranssäkerheten prioriteras. Vi tillstyrker Energimarkandsinspektionens (Ei) förslag då vi
ser att det pekar i rätt riktning, ett mer effektivt utnyttjande av elnäten. Det finns dock en risk
att incitament för elanvändaren, att flytta sin förbrukning till mindre ansträngda perioder, bli
för svaga för att uppnå önskad effekt.
Svenskt Näringsliv anser att:
•
•
•

Förslaget bör implementeras så att risken för motstridiga prissignaler för elhandel
och elnät minimeras,
Prissignalerna i elnätstariffen måste nå fram till användare på ett sätt som gör att
denne har möjlighet att genomföra relevanta åtgärder.
I det fall förslaget på sikt innebär ökande intäkter för elnätsföretagen bör dessa, i sin
helhet, går till att avhjälpa kapacitetsproblemen som ligger till grund för tariff
förändringen.

Redan idag ser vi att elnäten står inför betydande nätkapacitetsutmaningar och dessa
kommer troligen att fördjupas än mer med växande andelen väderberoende produktion och
ökade elanvändningen som förväntas komma inom en snar framtid. Det blir därför allt
viktigare att nyttja alla möjliga verktyg för att underlätta den ansträngda situationen i elnäten
som vi har idag och förväntas få framöver. Ett möjligt verktyg för att minska belastningen på
näten i ansträngda perioder är just som Ei föreslår, att genom prissignaler skapa incitament
till flexibilitet i elanvändningen.
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Dubbla prissignaler till elanvändaren
Genom lokaliseringssignaler i elnätstariffen ges nätföretagen möjlighet skicka olika
prissignaler till olika kunder inom sitt nätområde baserat på vilka behov som finns i elnätet.
Elnätets kunder, inom ett nätområde, möts därmed av olika signaler och ges möjlighet att
bidra till ett effektivt användande av elnätet. Stora delar av dessa kunder ges redan idag
möjligheten till att reagera på signaler på timvisa priser på elhandel som är kopplade till det
elområde som de är lokaliserade i. För att signalen till elanvändaren, om att flytta sin
förbrukning, ska bli så tydlig som möjligt behöver prissignaler från elhandeln och från
nätföretaget vara liktydiga. I annat fall finns det en risk att prissignalerna inte vägleder
elanvändaren till det mest samhällsekonomiskt effektivaste nyttande av elnäten.

Signaler som når fram till användaren
Syftet med förslaget är stimulera ett mer effektiv nyttjande av elnäten. För att detta ska bli
fallet så behöver prissignalerna nå fram till förbrukaren på ett effektivt och enkelt sätt.
Svenskt Näringsliv ser att det behövs betydande insatser från både myndigheter men även
nätföretaget som väljer att nyttja denna möjlighet, för att säkerställa att dessa signaler är
tydliga och når fram till elanvändaren i rimlig tid. Det är först då som elanvändaren har en
faktisk möjlighet att påverka sin förbrukning och sina kostnader, alternativt investera
nödvändig styrutrustning för att automatisera förändring av sin förbrukning.

Nätinvesteringar skjuts på framtiden
Avsikten mer Ei:s förlag är att ge elnätsföretaget ett verktyg att ta till i ansträngda situationer
samt att nätförstärkningar för att hantera ändrade överföringsmönster kan senareläggas eller
undvikas helt, vilket kommer nätkunderna till godo i form av lägre nätavgifter på sikt. Ei
skriver även att med en jämnare belastning på elnätet ryms fler användare i det befintliga
elnätet. Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för
anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man
behöver investera i mer elnätskapacitet. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att näten
utnyttjas mer effektivt för att minimera onödiga kostnader, dock finns det risk med
förhållningssättet, att skjuta investeringar på framtiden och att de användare som inte har
möjlighet att flytta sin förbrukning från ansträngda perioder bekostar detta. Det finns även fler
faktorer, utanför elanvändarens påverkan, som kan leda till ansträngda lägen i elnäten, vilket
vi se prov på under den gångna sommaren. Det är därför viktigt att nätutbyggnad fortsatt är
en prioriterad del i planeringen av framtida kapaciteten i elnäten och att möjligheter en
jämnare belastning av näten genom prissignaler kan ge, endast ses som ett komplement.
Svenskt Näringsliv ser det som viktigt att de ökade intäkter som kan komma av införandet av
förslaget går direkt till att avhjälpa de problem i elnäten som legat till grund för att
nätföretaget valt att använda sig av lokaliseringssignaler i sina elnätstariffer.
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