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Sammanfattning 
Finansinspektionen (FI) lämnar härmed sitt yttrande över rubricerade 

promemoria. FI tillstyrker i huvudsak förslagen, utifrån de utgångspunkter 

som myndigheten har att beakta men önskar dock framföra följande 

synpunkter. 

Beräkning av beskattningsunderlaget (avsnitt 3.6) 
Energimarknadsinspektionen skriver i sitt yttrande gällande promemorian 

att den anser det ”tveksamt att exkludera balansmarknaderna genom att anta 

att all uppmätt produktion sålts till priset på dagenföremarknaden. 

Sannolikheten är överhängande att marknadsintäkterna avviker från de 

marknadsintäkter som regleras av nödförordningen om beräkningen av 

marknadsintäkter vilar på antaganden och inte faktiska marknadsintäkter. 

[…] Det viktiga är att räkna med intäkterna/kostnaderna från alla tidsramar 

för att landa i den sammanlagda marknadsintäkten. Genom att ta nettot från 

alla marknadstidsenheter minskas risken för strategiskt agerande om i vilken 

marknadstidsenhet det är mest lönsamt för en aktör att vara aktiv i.” 

FI konstaterar att det är priset på dagenföremarknaden, och framför allt 

förväntan om framtida pris, som ligger till grund för hur 
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prissäkringskontrakt på derivatmarknaden värderas. Att som i förslaget 

exkludera intäkter överstigande 1 957kr/KWh från försäljning av el på 

balansmarknaden, kan leda till att producenter får lägre incitament till att 

buda ut kraft på dagenföremarknaden, vilket riskerar att dra upp priset på 

denna allt annat lika. 

FI noterar att en sådan prisökning inte skulle vara driven av fundamentala 

faktorer på elmarknaden utan ett resultat av en viss skattekonstruktion. FI 

anser att ett sådan konstruktion riskerar att störa den fysiska elmarknadens 

funktionssätt. FI bedömer dessutom att en förväntan om högre framtida pris 

på dagenföremarknaden riskerar leda till högre priser även på 

derivatmarknaden och i slutändan till högre marginalkrav och 

limitutnyttjande för den centrala motpartens medlemmar, vilket inte är en 

önskvärd utveckling. 

Mot denna bakgrund anser FI att det är tveksamt att exkludera 

balansmarknaderna genom att anta att all uppmätt produktion sålts till priset 

på dagenföremarknaden. 
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I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Henrik Braconier 

beslutat. Rådgivaren Johan Nilsson har varit föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också tillförordnade områdeschefen Marie Jesperson 

och biträdande avdelningschefen Birgitta Resenius deltagit. 

Kopia till Finansdepartementet, Finansmarknadsavdelningen 


