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Remissvar - Översyn av korrektionskoefficienten och 
summaabonnemang i transmissionsnätstariffen 

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, 
utvecklaenergibranschen — till nytta för alla. 

Sammanfattning 

• Energiföretagen har inga invändningar mot slopandet av 

korrektionskoefficienten. 

• Energiföretagen välkomnar de utökade möjligheterna till 

summaabonnemang. 

• Energiföretagen anser att istället för att införa stegvisa förändringar utan 

en klar målbild borde ett helhetsgrepp tas. 

Inledning 

Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) är glada att få möjlighet att lämna 
synpunkter på Svenska kraftnäts översyn av korrektionskoefficienten och 
summaabonnemang i transmissionsnätstariffen. 

Korrektionskoefficient 

Energiföretagen har inga invändningar mot att slopa korrektionskoefficienten på 
energiavgiften. Det är mer teoretiskt riktigt att energiförlusterna är 
marginalprissatta. Konsekvenserna av att slopa korrektionskoefficienten 
tillsammans med andra förändringar som kan komma att göras på 
transmissionstariffen senare bör dock utredas bättre.  

Summaabonnemang 

Energiföretagen välkomnar förslaget till utökade kriterier för att få teckna 
summaabonnemang. Att ge större möjlighet till summaabonnemang kan ge ett 
mer effektivt nyttjande av elnäten. Kriterierna för tecknandet bör dock bygga på 
drifttekniska förutsättningar och inte på nekad abonnemangshöjning. 

Spotpriskopplade energiavgifter 

Energiföretagen vill passa på att påpeka att den timvis varierande energiavgiften 
på transmissionsnätet som infördes den 1 januari 2020 ger en styrsignal som 
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skulle vara mycket begränsad för majoriteten av slutkunderna även om den fördes 
vidare av regionnäten. 

Helhetssyn 

Energiföretagen anser att översynen av stamnätstariffen bör göras utifrån en 
helhetssyn. Istället för mindre justeringar lite i taget skulle gemensamma analyser 
av framtidens behov och förväntningar kunna göras för att ta fram genomgående 
principer och strategier för hur tariffen bör utvecklas och på vilken grund.  
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