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Varför?

> Det är inte tillåtet att överskrida sitt ordinarie abonnemang

> Ökad kapacitetsbrist i storstadsområden

> Systematiskt överskridande under 1 – 2 timmar med lägre avgift



Mål

> En avgift för abonnemangsöverskridande som tydliggör att 

överskridande ej är tillåtet med avseende till driftsäkerheten och 

som styr abonnenter mot att teckna tillfälliga abonnemang eller

vidta alternativa åtgärder vid kortvarigt ökat behov av in-

och/eller utmatning



Förslag för förändrad avgift

> Avgift vid överskridande kopplad till kostnad för alternativ åtgärd; 

aktivering av gasturbiner i Svenska kraftnäts störningsreserv

> Förändringen av avgiften kan sammanfattas i nedan punkter:

> Avgiften per MWh överskridande kopplas till kostnaderna per MWh för gasturbinerna i 

störningsreserven, och blir därmed 2 860 kr per MWh;

> Den geografiska differentieringen av överskridandeavgiften tas bort;

> Differentieringen i avgift för överskridande i uttag och inmatning tas bort;

> Den lägre kostnaden under de två första timmarna (”vingelmån”) tas bort.

> Fortsatt undantag från överskridandeavgift vid antaget reglerbud



Ny avgift för överskridande

Antal timmar
Överskridande
Avgift per MW [SEK]

1 2 860

2 5 720

3 8 580

4 11 440

5 14 300

10 28 600



Remiss

> Förslaget kommer vara ute för remiss (3 veckor i juni)



Tarifföversyn 2018/2019

> Inom ramen för tarifföversynen kommer strukturen för både 

tillfälliga abonnemang och överskridandeavgift att hanteras

> Denna förändring kan komma att ändras i och med 

tarifföversynen och ändring av tariffstrukturen



Nuläge för tarifföversynen

> Konsultupphandling pågår

> Studien beräknas starta efter sommaren och pågå till och med 

februari/mars 2019

> Arbete inom referensgruppen beräknas starta tidigast oktober



Kontakt

> Förslag på ny avgift för överskridande

> Linn Fröström, linn.frostrom@svk.se, 010 – 475 82 43

> Tarifföversyn och allmänna frågor kring Nyttjandeavtalet

> Sophie Balint, sophie.balint@svk.se, 010 – 475 85 43

> Maillåda tarifföversyn, tariffoversyn@svk.se
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