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Stf. generaldirektör Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

2019-01-18 2018/2956 REMISSVAR

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med 
kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt 
utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (2018-100545)

Svenska kraftnät har tagit del av Energimarknadsinspelctionens rubricerade 
föreskrifter.

Affärsverket driver verksamheten med utgångspunkt i ett samhällsuppdrag. 
Investeringarna genomförs därmed utifrån vad som är samhällsekonomiskt 
lönsamt, snarare än utifrån företagsekonomiska hänsyn, vilket medför att verkets 
förhållningssätt till intäktsregleringens incitament möjligen skiljer sig lite från 
andra vinstdrivande nätföretag.

Svenska kraftnät välkomnar Energimarknadsinspektionens förslag till 
uppdateringar av incitamenten och ser positivt på att föreskrifterna nu ses över. I 
några fall har verket invändningar eller synpunkter som redogörs för här.

Svenska kraftnät stödjer förslaget att använda årliga tak och golv för 
incitamentsjusteringarna istället för att räkna dessa under hela tillsynsperioden. 
Såsom framhålls i Energimarknadsinspektionens konsekvensutredning minskar 
det risken för att enskilda extrema utfall får allt för stor påverkan på nätbolagens 
intäktsramar.

När det gäller de föreslagna förändringarna av kvalitetsincitamenten har verket 
inga nämnvärda synpunkter att framföra. Tvärtom ser Svenska kraftnät fördelar 
med att till exempel oaviserade avbrott över tolv timmar inlduderas samt med 
övergången till måtten AIT och AIF.

Affärsverket vill emellertid lyfta fram vissa utmaningar med den föreslagna 
förändringen av incitamentet avseende nätförluster. På stamnätets ledningar 
transporteras mycket vattenkraft från produktionsanläggningar i norr till 
förbrukning i söder. Svenska kraftnäts förluster är därmed till stor del beroende av 
hydrobalansen, vilken är omöjligt att påverka. Även på denna punkt skiljer sig 
verket från andra nätbolag. Genom att öka faktorn för nätförlustincitamentet från 
0,5 till 0,75 ökar således volatiliteten i Svenska kraftnäts intäktsram samtidigt som 
verket har små möjligheter att påverka utfallet, vilket knappast kan sägas ligga i 
linje med incitamentets syfte.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1, 
SUNDBYBERG

TEL: 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE

mailto:registrator@ei.se
mailto:REGISTRATOR@SVK.SE
http://WWW.SVK.SE


Rent allmänt bör också nämnas att Svenska kraftnäts nätförluster ökar när vi 
bygger ut stamnätet för att öka överföringskapaciteten eller för att upprätta nya 
utlandsförbindelser. Med den föreslagna utformningen av nätförlustsincitamentet 
leder sådan samhällsekonomiskt motiverad utbyggnad av nätet till att affärsverket 
får avdrag på intälctsramen. Det kan inte vara avsikten.

Beslut i detta ärende har fattats av stf. generaldirektör Bo Krantz efter föredragning 
av Daniel Carpsjö. I ärendets handläggning har även deltagit Niklas Kallin, 
enhetschef.

Sundbyberg, dag som ovan

Daniel Carpsjö


