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Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska 
analyser vid investeringar i stamnätet för el

Svenska kraftnät välkomnar den översyn som Energimarknadsinspektionen har 
gjort av användningen av samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid stam- 
nätsinvesteringar. Affärsverket strävar ständigt efter att utveckla och effektivisera 
de metoder och principer som används, och ser Energimarknadsinspektionens 
rapport som en möjlig utgångspunkt för vårt vidare arbete med detta på verket.

Remissvaret har delats in i två delar. Denna del tar upp Svenska kraftnäts mest 
centrala synpunkter på Energimarknadsinspektionens förslag till förändringar i 
ellagen och elförordningen. Del 2 av remissvaret behandlar mer detaljerade kom
mentarer på specifika delar av rapporten. Dessa är en del av remissvaret och bör 
speciellt beaktas i det fall man väljer att gå vidare i linje med Energimarknadsin
spektionens föreslagna ändringar i ellagen och elförordningen, eftersom de blir än 
mer aktuella om Energimarknadsinspektionen kommer att föreskriva hur Svenska 
kraftnät ska genomföra samhällsekonomiska analyser.
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Svenska kraftnäts synpunkter på förslagen till ändringar i 
ellagen och elförordningen

Svenska kraftnät delar inte Energimarknadsinspektionens syn att det 
behövs några ändringar i ellagen (1997:857) och elförordningen 
(2013:208) för att säkerställa att stamnätsinvesteringarna är samhälls
ekonomiskt motiverade.

Dels finns möjligheten för regeringen att i Svenska kraftnäts instruktion skärpa 
och/eller precisera det nu gällande kravet på att Svenska kraftnät ska bygga ut 
stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar, dels bör 
de i rapporten beskrivna åtgärder som Svenska kraftnät har genomfört när det 
gäller beslutsprocessen för investeringar och det pågående arbetet med formella 
riktlinjer för samhällsekonomiska bedömningar utvärderas innan ytterligare regler 
genomförs. Först när det klart framgår att ovan föreslagna åtgärder inte är tillräck
liga bör ytterligare reglering övervägas.

Svenska kraftnät vänder sig starkt emot den slutsats som dras i det sista stycket av 
konsekvensutredningen (kap 7, del 7.5 s.108) som slår fast att utan liggande för- 
fattningsförslag kommer det vara svårt att utvärdera om en stamnätsinvestering är 
lönsam för samhället eller inte.. Svenska kraftnät ser att det finns behov av förbätt
ring och utveckling av metoder och principer för samhällsekonomiska lönsamhets
bedömningar , vilket har föranlett det pågående arbetet med formella riktlinjer och 
utveckling av metodik inom området på verket. Svenska kraftnät anser dock att de 
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar som görs idag har hög relevans och 
är av tillräcklig kvalitet för att utgöra underlag för att både Svenska kraftnät och 
andra aktörer ska kunna göra en utvärdering av lönsamhet för samhället.

Risken är att de föreslagna författningsändringarna samt med stöd av dessa med
delade föreskrifter kommer att innebära förseningar i utbyggnaden av stamnätet 
och nyanslutningar samt att nödvändiga reinvesteringar fördröjs. Reglerna riskerar 
även att fördröja Energimarknadsinspektionens koncessionsprövningar för stam
nätet. Sverige har ett av Europas äldsta stamnät och Svenska kraftnät har ett om
fattande reinvesterings- och nyinvesteringsbehov framför sig. Dessa projekt ska 
givetvis omfattas av noggranna samhällsekonomiska analyser, men det måste ske 
på ett för både oss och reglermyndigheten hanterbart sätt för att inte riskera ytter
ligare förlängda ledtider och försening av nödvändiga projekt. Långa ledtider är ett 
problem redan idag och förseningar av viktiga projekt kan i förlängningen leda till 
leveranssäkerhetsproblem. Svenska kraftnät arbetar ständigt med att förbättra och 
effektivisera våra processer och analyser för att kunna hantera den stora investe
ringsvolym som är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga infrastuktur 
som stamnätet utgör.



Om förändringar av ellagen (1997:857) och elförordningen (2013:208) 
ändå kommer att förordas har Svenska kraftnät ett antal invändningar 
mot specifika delar.

Det bör stå ”bedöms vara samhällsekonomiskt motiverad” istället för ”är sam
hällsekonomiskt lönsam” i 6 a § ellagen respektive ”bedömningen av att anlägg
ningen är samhällsekonomiskt motiverad” istället för den samhällsekonomiska 
lönsamhetsbedömningen i 6 a § ellagen samt i 5 och 15 §§ elförordningen.

Svenska kraftnät anser dels att det är oklart vad ”lönsam” innebär i sammanhanget 
eftersom den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen enligt förslaget kom
mer att innehålla effekter som värderas på olika sätt; kvalitativt, kvantitativt eller 
monetärt. Det är inte konstigt i sig, men det är oklart om Energimarknadsinspekt- 
ionen syftar på att lönsamhet bedöms utifrån analysens alla ingående effekter (som 
inte alla är monetära) eller på den del som utgör den samhällsekonomiska kalkylen 
(dvs. de ingående monetärt värderbara effekterna). I det fallet att det åsyftar enbart 
kalkylen är det en problematisk beskrivning just för att alla effekter inte kan värde
ras monetärt men ändå kan vara av samhällsekonomiskt värde. Även om metoder 
för värdering ständigt kan förbättras finns idag inte tillräckligt bra metoder för att 
värdera alla samhällsekonomiska effekter på ett sådant sätt att alla nyttor och kost
nader kan prissättas representativt. Vidare är även, vilket framgår av begreppet 
samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, resultatet alltid en bedömning ef
tersom analysen ska göra en värdering av en investerings värde för de kommande 
40 åren. Det måste med nödvändighet baseras på antaganden om framtiden, för
visso i form av väl genomarbetade scenarier. Även analysperioden och restvärdet är 
ett antagande. Det är därför principiellt omöjligt att fastställa att en investering är 
lönsam, det är alltid en så välgrundad bedömning som möjligt. Svenska kraftnät 
föreslår därför istället att man skriver 'bedöms vara samhällsekonomiskt motive
rad’.

3e stycket, 6a§, bör formuleringen ”Denna bedömning ska visa om investeringen är 
samhällsekonomiskt lönsam...” justeras då vissa samhällsekonomiska lönsamhets
bedömningar endast syftar till att identifiera den mest kostnadseffektiva lösningen 
för att uppfylla ett lagkrav. Den nuvarande formuleringen innebär t.ex. att Svenska 
kraftnät för varje anslutningsärende också måste bedöma om själva anslutningen 
är lönsam, trots att detta inte har någon betydelse för investerings- eller koncess- 
ionsbeslutet.

Beträffande författningsändring som avser omprövning av koncession (2 kap 15 f §) 
har Svenska kraftnät följande invändningar. När det endast handlar om ompröv
ning av koncession för en befintlig anläggning som har teknisk livslängd kvar ser 
Svenska kraftnät inte att det kan vara motiverat att göra en samhällsekonomisk



analys av den anläggningen. Det handlar inte om någon investering, så det uppstår 
heller inte någon ökad samhällsekonomisk kostnad jämfört med nuläget. Förvisso 
kan det finnas ett värde av att mark frigörs, men det torde enbart vara i fall där 
ledningen av någon anledning överhuvudtaget inte längre behövs som en samhälls
ekonomisk analys skulle utfalla med negativt resultat. Svenska kraftnät bedömer 
att denna situation är mycket ovanlig. Därför bör ändringen av ellagen 2 kap 15 f § 
helt strykas.

Svenska kraftnät ifrågasätter förslaget att de samhällsekonomiska lön
samhetsbedömningarna skall granskas av ”en från Svenska kraftnät 
fristående aktör”.

Förslaget kan ifrågasättas ur ett konstitutionellt perspektiv. Både Svenska kraftnät 
och Energimarknadsinspektionen är myndigheter som bedriver sin verksamhet 
med stöd av lag och i enlighet med direktiv som lämnas av regeringen. Att i lag 
föreskriva att delar av denna statliga verksamhet skall underställas en obligatorisk 
granskning av ”en fristående aktör” torde inte vara förenligt med grundläggande 
statsrättsliga principer om myndigheters självständighet. Koncessionsansökningar 
skall granskas och prövas av Energimarknadsinspektionen efter genomförda ut
redningar och samråd. Att Energimarknadsinspektionen funnit att oberoende 
granskningsförfaranden förekommer i Norge och Kalifornien kan knappast anses 
utgöra skäl att införa ett sådant förfarande i Sverige. Förutsättningarna och for
merna för bedrivande av stamnätsverksamhet i dessa länder skiljer sig i flera avse
ende från Sverige. Om Svenska kraftnät eller Energimarknadsinspektionen har 
behov av extern kompetens för att göra samhällsekonomiska lönsamhetsbedöm
ningar står det dessa myndigheter fritt att upphandla kompetensen istället för att i 
lag föreskriva en extern granskning av en privat aktör. Med hänsyn till att regering
en gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att föreslå riktlinjer för samhällse
konomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el, 
och frågan kommer att bli mer central i framtida koncessionsprövningar av stam- 
nätsledningar, bör naturligtvis kompetens i frågan i första hand förstärkas inom 
myndigheterna och först i andra hand genom anlitande av externa resurser. Det 
kan förvisso finnas behov av att anlita extern kompetens för exempelvis metodut
veckling och kvalitetsgranskning i företrädesvis mer komplicerade fall. Att lagstifta 
om en sådan granskning bedömer vi dock inte är ändamålsenlig, utöver de kon
stitutionella invändningarna.



Svenska kraftnät anser att det vore olämpligt med föreskriftsrätt enligt 
den föreslagna lagändringen.

Som också framgår senare i rapporten är det här ett område där både vilka sam
hällsekonomiska effekter som ska ingå samt metodiken för att analysera dem be
höver anpassas och uppdaterades efterhand som metoderna för samhällsekono
misk analys utvecklas, vilket är en kontinuerlig process. Svenska kraftnät anser 
därför att det vore olämpligt att detaljstyra detta i föreskriftsform eftersom det 
riskerar att leda till en rigid och svårföränderlig metodbeskrivning. Eftersom 
Svenska kraftnät dessutom, som också tas upp i rapporten, redan arbetar med att 
uppdatera och formalisera riktlinjer inom detta område bör den expertis som finns 
på verket, och som har god kännedom om verksamheten, utforma de detaljerade 
metodbeskrivningar som behövs. Om föreskriftsrätt ska ges till en annan myndig
het bör punkt 2 i fjärde stycket strykas, punkt 1 utgör i så fall en tillräcklig detalj
nivå för föreskrifter. Vidare måste i så fall också punkt 3 och 4 tydliggöras.

För tydliganden behövs kring när i processen olika krav ska ställas samt 
kring det föreslagna kravet på samråd.

Författningsförslaget och den detaljerade beskrivningen som finns i rapporten skil
jer sig åt på så sätt att det i författningsförslaget står om ”en samhällsekonomisk 
lönsamhetsbedömning” medan det i rapporten står om två olika varianter av sam
hällsekonomisk lönsamhetsbedömning, en kallad ”övergripande” och en kallad 
”specifik”. Så vitt Svenska kraftnät tolkar det som står i rapporten kan sista me
ningen i tredje stycket (”Bedömningen tas fram efter samråd med berörda intres
senter.”) och punkt 3 i fjärde stycket i författningsförslaget rimligen bara kopplas 
till den ”specifika” samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen medan punkt 4 i 
ijärde stycket rimligen avser den ”övergripande” samhällsekonomiska lönsamhets
bedömningen (eftersom en rapport som samråds om rimligen bör anses vara of
fentliggjord). Detta är dock inget som framgår av formuleringarna i författningsför
slaget och det upplevs därför som otydligt hur lagförslaget avses och/eller kommer 
att tolkas. Svenska kraftnät menar att om dessa olika krav ska ingå i ett författ- 
ningsförslag på detta sätt så måste det förtydligas när i processen kraven ska/kan 
ställas. Svenska kraftnät anser också att det mest rimliga och rationella är att till- 
lämpa den redan etablerade samrådsprocess som finns idag utifrån ellagens och 
miljöbalkens krav. Om förslaget ska tolkas som att Energimarknadsinspektionen 
avser att skapa ytterligare en samrådsprocess med egen reglering vill Svenska 
kraftnät förtydliga att verket ser detta som både onödigt, då befintlig samrådregle
ring kan tillämpas, och olämpligt eftersom det skulle utgöra ytterligare ett tids- och 
resurskrävande moment i en redan mycket långdragen tillståndsprocess.



Det saknas i den konsekvensutredning som presenteras i rapporten 
vilka konsekvenser förslaget skulle kunna få på ledtiderna för investe
ringsprojekt.

Det beskrivs endast att det kommer innebära ytterligare två moment för Svenska 
kraftnät (samråd av den samhällsekonomiska analysen samt granskning av en fri
stående aktör) och att Energimarknadsinspektionen beräknar sig behöva ytterli
gare en årsanställd per år för granskningen av samhällsekonomiska lönsamhetsbe
dömningar. I konsekvensanalysen skriver Energimarknadsinspektionen att de räk
nar med ett mer detaljerat beslutsunderlag, men tar däremot inte upp resursåt
gången som kommer krävas både för att ta fram de detaljerade riktlinjer som plan
eras och för att genomföra mer detaljerade samhällsekonomiska lönsamhetsbe
dömningar för alla projekt, utan undantag, som kräver koncession. Oavsett vilken 
myndighet som ska beskriva och utveckla metodiken för samhällsekonomisk analys 
är detta ett tids- och resurskrävande arbete som givetvis i förlängningen kommer 
att påverka ledtiderna för projekt. Flera av de förslag som Energimarknadsinspekt
ionen lämnar i rapporten finns det idag inte etablerade metoder för och det ut
vecklingsarbetet skulle bli omfattande, men det skulle krävas eftersom en värde
ringsmetod som inte är väl utvecklad och beprövad kan ge mer missvisande resul
tat än t.ex. en kvalitativ expertbedömning gör, och det är viktigt att det också finns 
ett dataunderlag av god kvalitet för kvantitativa värderingar. Det finns en tendens 
att siffror väger tyngre än kvalitativa beskrivningar oavsett om den siffran är en bra 
representation för det man vill mäta eller inte.

Där Energimarknadsinspektionen tycker sig se problem med att samhällsekono
miskt olönsamma projekt skulle kunna byggas av Svenska kraftnät, ser Svenska 
kraftnät snarare ett problem i att vi redan i nuläget har problem med att ledtider 
och begränsade resurser hos både myndigheter och leverantörer gör att det är svårt 
att hinna med att genomföra de stamnätsvinvesteringar som är samhällsekono
miskt lönsamma. Det vore en stor samhällsekonomisk förlust att ytterligare för
länga ledtiden för vaije projekt som behöver genomföras eller fördröja investering
en av nödvändiga projekt på grund av regleringen av samhällsekonomiska lönsam
hetsbedömningar. Det skulle i längden kunna leda till både leveranssäkerhetspro
blem och kapacitetsbrist på stamnätet i vissa områden.

Det finns grund för att undanta vissa projekt krav på samhällsekono
misk analys.

En tydlig kategori är ledningsomdragningar vid reinvesteringar av stationer. Rein- 
vesteringar av stationer kräver inte koncession, däremot kan koncession ibland 
behövas för väldigt korta ledningssträckor på grund av att den nya stationen nästan 
alltid behöver placeras vid sidan av den befintliga. Eftersom de här ledningsom-



dragningarna är nödvändiga för fortsatt drift bör de inte avkrävas en samhällseko
nomisk analys, utan det bör vara tillräckligt med en motivering av varför lednings- 
omdragningarna är nödvändiga1.1 t.ex. fallet med anslutningsärenden där anslu
tande part står för hela kostnaden av investeringen, gör Svenska kraftnät redan en 
kostnadsjämförelse för att föreslå den mest kostnadseffektiva lösningen för anslut
ningen, men inte en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning. Svenska kraftnät 
skulle inte ha möjlighet att neka en anslutning för att den inte är samhällsekono
miskt lönsam, varför Svenska kraftnät inte ser vad det ger för extra nytta att göra 
en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av projekten utöver den kostnads
jämförelse som görs. Dessutom krävs när en samhällsekonomisk analys ska genom
föras att det finns minst två realistiskt genomförbara alternativ, som uppfyller gäl
lande drift- och personsäkerhetskrav, anslutningsplikt samt andra juridiskt tving
ande krav, att ställa upp för lönsamhetsbedömningen. Som det nu är skrivet i för- 
fattningsförslaget blir syftningen av undantaget baserat på särskilda skäl enbart på 
lönsamhetskravet, däremot finns inget utrymme för att vissa projekt bör kunna 
undantas kravet på en samhällsekonomisk analys enligt exemplen ovan. Om det 
inte ska finnas några generella undantag från kravet på samhällsekonomisk analys, 
bör det åtminstone finnas en möjlighet till att anpassa ambitionsnivån utifrån inve
steringsprojektens omfattning och komplexitet så att nyttan av de resurser som 
läggs in i den samhällsekonomiska analysen motsvarar projektets omfattning, 
komplexitet och kostnad. Det nämns i rapporten, men som lagförslaget är formule
rat framgår inte detta.

Frågor kvarstår angående att alternativ till förstärkt överförings
kapacitet ska ingå i den samhällsekonomiska analysen.

Det står i rapporten att alternativa åtgärder alltid ska inkluderas och utvärderas i 
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar av stamnätsinvesteringar. Det kra
vet i kombination med kravet på att alla projekt som kräver koncession undantags
löst också ska ha en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning skulle alltså kunna 
leda till att bland annat exemplet ovan med mycket korta ledningsomdragningar 
vid reinvestering av stationer teoretiskt skulle kunna avkrävas en samhällsekono
misk lönsamhetsbedömning av ett oklart antal ”alternativa” åtgärder för ett led- 
ningsprojekt på kanske någon kilometer. Förutom den potentiellt stora ökningen 
av resursåtgång för vaije projekt är det också av stor vikt att de principiella frågor 
som följer med ett sådant här krav inte har lösts. Som det också står i rapporten har 
Svenska kraftnät begränsat handlingsutrymme på grund av reglerna för åtskillnad 
mellan monopol och konkurrensutsatt verksamhet. Det står att Svenska kraftnät 
kan komma att behöva koordinera med andra aktörer om det skulle visa sig att

1 Utan dem skulle stationen ifråga inte kunna fortsätta vara i drift och eftersom man gått vidare med att reinvestera stationen 
finns där tydliga skäl till att stationen fortsatt behövs i stamnätet. Det kan t.ex. vara anslutning av produktion eller underlig
gande nät.



andra alternativ än de som Svenska kraftnät har rådighet över skulle visa sig vara 
mer lönsamma att genomföra. Detta är dels en vag beskrivning av hur Svenska 
kraftnät ska agera om så vore fallet, och dels fortfarande oklart hur en sådan ko- 
ordingering ska gå till i och med att Svenska kraftnät dels inte kan ställa några krav 
på andra aktörer om genomförande av åtgärder och dels inte heller kan förfördela 
specifika aktörer på marknaden just enligt de regler som nämns. Vidare är det 
fortfarande oklart hur Svenska kraftnät ska agera om det är så att andra aktörer 
inte genomför de mest lönsamma investeringarna, ska Svenska kraftnät investera 
ändå? Det vore troligtvis inte samhällsekonomiskt fördelaktigt att under alltför 
lång tid avvakta med nödvändiga investeringar för att det är oklart vem som ska 
genomföra dem.

Tillräcklig tid behövs för anpassning till nya krav om Ei:s förslag går 
igenom.

Det finns inga uppgifter i rapporten om när det är tänkt att reglerna ska träda i 
kraft. I Svenska kraftnäts mening kan de tidigast träda i kraft under 2020 och även 
efter det kommer det behövas en övergångsperiod för utveckling och implemente- 
ring av de föreskrifter Energimarknadsinspektionen kommer att lämna. Det står i 
rapporten att om regeringen godkänner författningsförslaget så kommer Energi
marknadsinspektionen därefter att ta fram en eller flera föreskrifter med utgångs
punkt i kapitel 4-6 i rapporten, men eftersom det inte är ett färdigt förslag på före
skrifter är det svårt att mer noggrant uppskatta tidsåtgången för att implementera 
dem. Det kommer därför att behövas en övergångsperiod som kan behöva sträcka 
sig över flera år beroende på utvecklingsbehov av och omfattning i föreskrifterna. 
Som exempel kan nämnas att kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät har påpe
kat att det troligtvis kommer krävas ett flerårigt utvecklingsarbete för att på ett 
ansvarsfullt och representativt sätt kunna analysera leveranssäkerhet enligt försla
get i kapitel 5.4.



Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter föredrag
ning av Mira Rosengren Keijser och Hilda Dahlsten. I ärendets handläggning har 
även deltagit Niclas Damsgaard tf divisionschef System.

Sundbyberg, dag som ovan

Ulla Sandborgh

Mira Rosengren keijser

Hilda Dahlsten


