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Malmö 2022-02-18 

E.ON Sverige AB – yttrande avseende Remiss av betänkandet 

Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) 

(dnr Ju2021/03838) 
 

E.ON Sverige AB (E.ON) har valt att lämna synpunkter på rubricerad remiss. E.ON 

bedriver en bred verksamhet inom energidistribution och energilösningar och 

levererar utöver el, värme och kyla till en miljon svenska kunder även 

energitjänstelösningar i form av bland annat solcellspaket, 

energieffektiviseringstjänster, laddinfrastruktur- och flexibilitetslösningar till både 

privat- och företagskunder. 

 

Sammanfattande synpunkter 

 

E.ON välkomnar att det svenska granskningssystemet skall ta sikte bara på de 

skadliga investeringarna och inte vara mer ingripande än vad som behövs för att 

skydda svenska säkerhetsintressen. Det är angeläget att systemet inte är 

administrativt betungande.  

 

Det är rimligt att hålla nere administrationen till just de skadliga investeringarna. 

Om ett företag, som bedriver sådan verskamhet som omfattas av lagstiftningen, 

tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det som 

utländskt. Det är då viktigt att en direktinvestering som sker inom ramen för samma 

koncern och utan att den utlimata kontrollen över det aktuella företaget eller 
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verksamheten förändras, inte omfattas av anmälningsplikten. Det kan gälla en 

koncernintern omstrukturering av ägandet av dotterbolag eller verksamheter, dvs. 

investeringar inom samma koncern. Det bör även gälla investeringar som avser 

samma investeringsobjekt som investeraren tidigare fått tillstånd att investera i. 

Dessa investeringar bör vara undantagna från amälningsplikten. 

   

För att undvika onödig administration, vore det rimligt att i vart fall införa 

tioprocentssteg, så att granskning inte sker för varje minimal ägarförändring och 

istället fokuseras till att ske endast utifrån vissa intervall, då t.ex. ägarandelen ökar 

från 12% till 20% och inte om ägarandelen ökar från 12% till 15%.  

 

Det är av stor vikt att uppgifter som lämnas i en anmälan omfattas av sekretess, 

bland annat för att informationen kan vara marknadspåverkande.  

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

E.ON Sverige AB      

Political Affairs      

 

 

Karin Jönsson       

Head of Political Affairs      
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