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Arbetssätt 

• Extern konsultstudie 

• Referensgrupp via Elmarknadsrådet 

• Dialogmöten/WS vid behov 

• 16 mars 

• Preliminärt i oktober 

• Maillåda för skriftlig input tariffoversyn@svk.se 
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Syfte och mål med tarifföversyn 

• Syfte: 

• Se över om nuvarande tariffstruktur uppfyller sitt syfte när det gäller 
kostnadsriktighet, styrsignaler och om den tar hänsyn till pågående 
omvärldsförändringar 

• Mål:  

• En kostnadsriktig stamnätstariff med korrekta styrsignaler som tar hänsyn till 
omvärldens förändringar samtidigt som den möjliggör för Svenska kraftnät att 
leva upp till verkets avkastningskrav 

 



Kostnadsriktighet 

• Producenter och förbrukare betalar för nyttjade 

• Fördelning mellan producenter och förbrukare 

• Kostnad för transport av kraft 

• Differentiering från norr till söder 

• Effektivt nyttjande av stamnätet 



Korrekta styrsignaler 

• Geografisk differentiering  

• Maskade nät mot stamnät 

• Överskridanden 

• Förlustkoefficienten 

• Effektivt nyttjaden av stamnätet 



Omvärldsförändringar 

• Flexibilitet kopplat till säsongsberoende abonnemang 

• Flexibilitet kopplat till avbrytbara abonnemang 

 



Några viktiga delarna som kommer att 
ingå i översynen 

• Transitering av kraft via underliggande nät (summaabonnemang) 

• Bokning av kapacitet (avgift för skillnad i anslutningsavtal och 
nyttjandeavtal) 

• Avgifter för överskridande/hantering av överskridanden kopplat till 
nätkapacitet 

• Flexibilitet - möjlighet till differentiering   

• … 

 

 

 



Ramar för Svenska kraftnät 

• Ellag 

• Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett 
sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv 
elproduktion och elanvändning. 

• 838/2010 EU-förordning 

• The value of the annual average transmission charges paid by producers in 
Denmark, Sweden and Finland shall be within a range of 0 to 1,2 EUR/MWh. 

• Svenska kraftnäts ramverk 

• Avkastningskrav och täckning för kostnader för stamnät och förluster 

 

 



Kontakt vid frågor/inspel 

Sophie Balint 010 - 475 85 43 

Rebecca Nilsson 010- 475 81 88 

tariffoversyn@svk.se 
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