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Redovisning i samband med regeringsuppdrag att ansöka 
om att använda intäkter från överbelastning för att 
finansiera nödåtgärder för näringsidkare och juridiska 
personer med dnr l2022/02422 

Affärsverket Svenska kraftnät har.fått i uppdrag att ansöka hos 
Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning i 
transmissionsnätet för el för att finansiera åtgärder som på kort sikt kan komma 
näringsidkare och juridiska personer till del. En sådan ansökan kommer att skickas 
in till Energimarknadsinspektionen idag. 

Av uppdraget framgår vidare att för det fall utformningen av en stödåtgärd 
föranleder samverkan med eller.arbetsinsatser från andra myndigheter ska 
Svenska kraftnät inför att ansökan ges in till Energimarknadsinspektionen 
inkomma med en redovisning till Regeringskansliet där behovet av samverkan eller 
arbetsinsatser närmare beskrivs. Svenska kraftnät redovisar nedan uppskattat 
behov av arbetsinsatser från andra myndigheter. 

Till skillnad från den modell Svenska kraftnät tidigare ansökte om godkännande 
från Ei att tillämpa, innebär den aktuella modellen enligt verkets uppfattning att 
EUs regler om statsstöd aktualiseras. Medlemsstaten Sverige ansvarar för ansökan 
om statsstöd och därför kommer regeringskansliet att behöva hantera och 
administrera statsstödsfrågor i enlighet med punkten 2.1 om begränsade 
stödbelopp enligt Kommissionens meddelande om en tillfällig krisram för statliga 
stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina 
(2022/C 426/01). 

En eller flera andra myndigheter än Svenska kraftnät behöver administrera och 
sköta den föreslagna utbetalningen av intäkter från överbelastning till 
näringsidkare och juridiska personer som föreslås i dagens ansökan till 
Energimarknadsinspektionen. Svenska kraftnät, som driver överföringssystemet 
för el och vid behov bygger ut detta och är systemansvarig myndighet, har inte 
möjlighet eller kompetens att sköta utbetalningarna själv. Detta bland annat för att 
Svenska kraftnät normalt inte har någon kontakt med näringsidkare och juridiska 
personer och därmed inte heller har några rutiner eller systemlösningar för sådan 
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hantering. Vidare har Svenska kraftnät varken de uppgifter som krävs för att 
avgöra vilka som utgör företag inom statsstödsregleringen eller den legala 
kompetensen avseende statsstödsreglerna. Därutöver bedriver Svenska kraftnät 
verksamhet som är säkerhetsskyddsklassad. En eller flera myndigheter behöver 
därför utses som kan administrera, göra de juridiska bedömningar som krävs enligt 
statsstödsreglerna, fatta beslut om utbetalning till näringsidkare och juridiska 
personer och ansvara för utbetalning av beloppen. 

Svenska kraftnät anser att den hantering som krävs för att stödet ska betalas ut till 
näringsidkare och juridiska personer som är elslutkunder bör omfattas av 
sekretess. Även om det kan finnas ett stort intresse av att kunna granska vilka 
företag som beviljas stöd och med vilka belopp, bör konkurrens- och skydd för 
företagshemligheter väga tyngre i samband med denna specifika 
engångsutbetalning. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 5 november 
2020 i mål nr 6198-20 klagandens begäran om att få ta del av uppgifter om vissa 
anläggningars namn och framtida storlek på elförbrukning i dessa anläggningar. 
Svenska kraftnät anser att även uppgifter om tidigare förbrukning i linje med 
kammarrättens bedömning i vissa fall kan avslöja uppgifter om bland annat 
tillverkningsprocessers effektivitet, typ av tillverkningsprocesser och andra 
uppgifter om verksamhetens natur, varför även dessa uppgifter bör vara 
sekretessbelagda. För de fall statsstödsregler kräver offentlighet bör i så fall enbart 
den delen vara offentlig. 

Stdbyberg dag som~ 
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