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Svenska kraftnät

Energiföretagen Sverige samlar och ger
röst åt omkring 400 företag som
producerar, distribuerar, säljer och lagrar
energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en
helhetssyn på energisystemet och i
samverkan med vår omgivning, utveckla
energibraschen – till nytta för alla.

Remissvar avseende förändrade avgifter för
abonnemangsöverskridande
Energiföretagen Sverige tackar för möjligheten att inkomma med svar på denna remiss
avseende förändrade avgifter för abonnemangsöverskridande.
Inledningsvis vill vi påtala att den höjning av överskridandeavgiften som SvK föreslår är
ansenlig. Tiden fram till 1 januari 2019 skulle innebära att företagen har ont om tid för
anpassning till nya förutsättningar. Därför förordas att en eventuell höjning bör ske i
etapper och att en helhetssyn på lösningar tas fram tillsammans med branschen.
Kapacitetsfrågan är komplex och omfattar utmaningar inom bland annat områdena
tillståndsprocesser, tariffstrukturer, incitament i intäktsregleringen, flexibilitet av
förbrukning och produktion. Till detta måste alternativkostnaden för samhället vid
utebliven leverans och senarelagda nyanslutningar av industrier och bostadsområden
läggas. Vem som tar ansvar för de nödvändiga åtgärderna måste förtydligas.
Energiföretagen Sverige motsätter sig inte en höjning av överskridandeavgiften. Svk
behöver dock förtydliga aspekter kring att nyttja alternativkostnaden för gasturbiner i
störningsreserven och likaså att ingen skillnad görs mellan inmatning och utmatning.
En smidigare hantering av tillfälliga abonnemangshöjningar är att föredra framför en
höjning av överskridandekostnaden. En förutsättning är dock att företagen få veta hur
stor kapacitet som faktiskt finns att tillgå på de platser där det är kapacitetsbrist. Genom
ökad samordning och informationsutbyte mellan transmissionsföretag, elnätsföretag och
marknadens aktörer kan nätkapaciteten öka. Energiföretagen vill fortsätta dialogen med
SvK och andra centrala aktörer inom energisystemet för att lösa denna viktiga
samhällsutmaning.
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