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Synpunkter på elnätsregleringen 
Te[<nisl<a verken Linköping Nät AB samt Tekniska verken Katrineholm Nät AB välkomnar 
Energimarknadsinspektionens inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på elnäts
regleringen. Vår elnätsverksamhet omfattar omkring 93 000 leveranspunkter i 
kommunerna Linköping, Mjölby och Katrineholm, varav huvuddelen i tätorterna. Våra 
synpunkter är grupperade utifrån de olika ingående delarna i nuvarande nätreglering. 

Påverkbara kostnader 
Teknikutveckling på elnätsområdet sker i princip alltid i form av olika typer av samarbeten 
mellan elnätsföretagen och teknikleverantörerna. Elnätsföretagen ställer sina 
anläggningar till förfogande och ger återkoppling utifrån sina praktiska erfarenheter. 
Detta är en förutsättning för utveckling av nya innovationer, exempelvis inom smarta 
elnät. Dessa satsningar driver emellertid kostnader för elnätsföretagen som idag inte kan 
räknas som påverkbara kostnader i regleringsmodellen. Teknikutveckling ger nytta i 
regleringsmodellen först när de leder till effektivisering i form av sänkta kostnader. I de 
flesta forskningssatsningar och pilotprojekt kan det dröja många år innan denna nytta 
eventuellt kan påvisas. Detta gör att incitamenten att delta i forsknings- och 
utvecklingsprojekt tyvärr är låga i den svenska elnätsbranschen. I många andra länder, 
exempelvis Norge och Finland, har regleringsmodellen inbyggda incitament för 
teknikutveckling i elnäten vilket på sikt kommer leda till att dessa länder kommer ligga 
före Sverige på detta område. 

Vid fastställande av intäktsramens påverkbara kostnader baseras dessa idag på 
elnätsföretagets historiska kostnader. Detta missgynnar i allra högsta grad företag med 
en effektiv verksamhet, särskilt om frivilliga effektiviseringsåtgärder, utöver 
regleringsmodellens krav på effektivisering, genomförts under tidigare 
regleringsperioder. Dessa åtgärder minskar företagets påverkbara kostnader under 
kommande regleringsperioder vilket i sin tur leder till minskad intäktsram. Företag som 
inte effektiviserar sig utöver regleringsmodellens krav får istället bibehålla sina tidigare 
höga påverkbara kostnader och därmed gå in i nästkommande period med en högre 
intäktsram. Detta minskar de ekonomiska incitamenten för effektiviseringar utöver vad 
regleringen kräver. 

Vid beräkningen av elnätsföretagets påverkbara kostnader under pågående reglerings
period ges ingen kompensation för kostnadsökningar som orsakats av externa och för 
elnätsföretaget opåverkbara faktorer. Det kan exempelvis handla om exploatering av nya 
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bostadsområden med nya anslutningspunkter som ger ökade kundservicekostnader. Ett 
annat exempel på externa händelser som ökar de påverkbara kostnaderna under en 
pågående regleringsperiod är olika typer av myndighetskrav. Exempel på aktuella sådana 
krav är nya mätarkrav, rapporteringskrav i samband med införandet av EU:s nätkoder 
samt de skärpta avbrottskraven med maximalt antal strömavbrott per kund och år. 
Modellen ger inte heller intäktsutrymme för investeringar som ger icke-ekonomiska 
vinster som exempelvis ökad kundnöjdhet. 

Tekniska verkens förslag: 
• Elnätsföretag som genomför forsknings- och pilotprojekt eller motsvarande 

satsningar i syfte att utveckla ny teknik, arbetssätt eller liknande borde få höja sin 
intäktsram i syfte att finansiera denna verksamhet. Naturligtvis måste särskilda 
regler styra vilken typ av satsningar som kan finansieras på detta sätt samt ett tak 
för hur mycket intäktsramen för höjas för detta ändamål. Regleringsmodellerna i 
Finland och Norge til låter detta och borde kunna fungera som förebild. 

• De påverkbara kostnaderna bör baseras på schablonkostnader istället för 
historiska kostnader. Det skulle skapa incitament för elnätsföretagen att hålla sig 
under dessa kostnader vilket ökar verksamhetens effektivitet. Förutsättningarna 
för att ta fram schablonkostnaderna inom elnätsbranschen är goda då det redan 
idag finns etablerade system för insamling och sammanställning av kostnader, 
exempelvis EBR kostnadskatalog eller den särskilda rapport som årligen lämnas in 
till Energimarknadsinspektionen. 

• Regleringen bör ge kompensation för til lkommande kostnader under pågående 
regleringsperiod som ligger utanför elnätsföretagets kontroll, exempelvis 
kostnader orsakade av nya myndighetskrav. 

Effektiviseringsl<rav (generellt och individuellt) 
Då det generella effektiviseringskravet på 1 procent gäller över tiden kommer det 
efterhand att bli allt svårare att klara detta krav. Det missgynnar också företag om det 
under en enskild regleringsperiod genomfört effektiviseringar utöver 1 procent eftersom 
det gör det svårare för företaget att klara kravet under nästkommande regleringsperiod. 
Det är även lättare för företag som är ineffektiva redan från början att höja sig från en låg 
nivå än för effektiva företag att effektivisera sig ytterligare. 

Vidare har regleringens gruppering av olika jämförbara företag genom DEA-modellen stor 
betydelse för det individuella effektiviseringskrav som ställs på elnätsföretaget. DEA-
modellen är mycket komplex och det är svårt för det enskilda företaget att tolka de 
faktorer som styr gruppindelningen samt det individuella effektiviseringskrav som tilldelas 
i jämförelse med övriga företag i gruppen. Detta gör det svårt att bedöma vilka åtgärder 
som bör vidtas för att förbättra utfallet inför kommande regleringsperiod. 
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Tekniska verkens förslag: 
• Kraven på effektivisering borde vara dynamiskt utformat beroende på företagets 

utgångseffektivitet samt tidigare genomförda effektiviseringar. Ett mycket 
effektivt elnätsföretag borde kunna undantas helt från effektiviseringskrav. 

• Energimarknadsinspektionen bör bidra till att sprida kunskap kring hur modellen 
för effektivitetsbedömning fungerar för att underlätta förståelsen för hur den 
påverkar elnätsföretagens individuella effektiviseringskrav och hur dessa kan 
påverkas inför kommande regleringsperiod. 

Kapitalbas 
Det sätt som kapitalbasen beräknas på i dagens regleringsmodell innebär en risk för att 
elnätsföretagets intäkter minskar på grund av påtvingade oförutsedda förtida 
reinvesteringar. Dessa kan orsakas av myndighetskrav, som exempelvis krav på nya 
funktioner i elmätare som tvingar elnätsföretaget att byta ut befintliga elmätare innan de 
är fullt avskrivna. Det kan också handla om påtvingade reinvesteringar som exempelvis 
när kapaciteten i ett exploateringsområde behöver förstärkas på grund av att flera kunder 
ansluter sig till elnätet. Det är inte rimligt att detta ska påverka företagets intäktsramar 
negativt. 

Normprislistan utgör grunden för att beräkna vilka belopp som elnätsföretaget får 
tillgodoräkna sig i kapitalbasen. I vissa fall redovisar normprislistan endast ett belopp för 
en viss typ av utrustning som kan variera kraftigt i kostnad, exempelvis beroende på om 
det är en högt kvalificerad komponent eller en standardprodukt. Det är oerhört viktigt att 
normprislistan avspeglar elnätsföretagens verkliga kostnader så att kvalitetsskillnader i 
olika investeringar även återspeglas i företagets intäktsram. 

Tekniska verkens förslag: 
• Påtvingade förtida reinvesteringar bör inte påverka intäktsramen. Elnätsföretaget 

bör istället kompenseras för denna typ av händelser. 
• Normprislistan bör vara dynamisk och ständigt uppdateras för att bättre 

återspegla företagens verkliga investeringskostnader. 

Justering avseende kvalitet och effektivt utnyttjande av nätet 
Regleringens justering av intäktsramen för kvalitet bygger bland annat på att elnäts
företagen måste förbättra sin leveranssäkerhet tills avbrottskostnaderna är lägre eller 
likna med medelavbrottskostnaden för samtliga elnätsföretag. Företag med lägre 
avbrottskostnader än medelvärdet ska bibehålla denna nivå. 

Detta innebär att företag som har lägre avbrottskostnader än medelföretaget saknar 
incitament för att förbättra sig i detta avseende. Dessa företag missgynnas av regleringen 
då hög leveranssäkerhet naturligtvis driver kostnader i form av personal i beredskap, 
system för fellokalisering, kvalitet på driftcentralens arbete och liknande. 

När det gäller justering för elnätsförluster görs detta utifrån den procentuella andelen 
nätförluster i förhållande till den totala mängden uttagen energi. Kvalitetsjusteringen 
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utgår ifrån tidigare regeringsperiods förluster med en kompensation för til lkommande 
kunder. I verkligheten är förlusternas storlek emellertid inte proportionerliga mot 
kundernas effektuttag utan påverkas av andra faktorer som kyla och själva tidpunkten för 
kundernas effektuttag. 

Tekniska verkens förslag: 
• För att premiera ständiga förbättringar avseende ieveranssäkerhet borde 

regleringen premiera alla förbättringar på detta område utan någon gräns för 
tvingande kvalitetsförbättringar. När det gäller kvalitetskrav på elnäten sätter 
ellagen redan idag en miniminivå avseende avbrottstider och antalet avbrott per 
anslutningspunkt. 

• Kvalitetsjusteringen avseende elnätsförluster bör ändras så att den bättre 
återspeglar elnätsföretagets verkliga förluster. 

Justering för tidigare perioders över-/underdebitering 
Då elnätsföretagets intäkter kan variera av olika orsaker är det viktigt att resultatet av 
över-/underdebitering kan överföras till kommande regleringsperioder. Idag anser 
Energimarknadsinspektionen emellertid att detta endast påverkar nästkommande 
regleringsperiod vilket kan innebär att elnätsavgifterna varierar kraftigt över tiden då 
elnätsföretagen måste ta ut hela sin tidigare underdebitering på fyra år. Stabila 
elnätsavgifter har ett stort värde för kunden, exempelvis genom att det underlättar 
ekonomisk planering. 

Tekniska verkens förslag: 
• Genom att låta elnätsföretagen ta med sig över-/underdebitering över flera 

regleringsperioder kan problematiken med kraftigt varierande elnätsavgifter 
minskas. 

Fortsatt dialog 
Vi hoppas att Energimarknadsinspektionen kommer att beakta våra synpunkter och vi är 
givetvis tillgängliga för eventuella frågor och klargöranden. Ni är mycket välkomna att 
besöka oss och vår verksamhet för att vidare diskutera dessa frågor. 

Med vänlig hälsning 

Lovisa Vricot Norén Christian Cleber 
Vd Tekniska verken Linköping Nät AB Nätchef, Tekniska verken Linköping Nät AB och 
och Tekniska verken Katrineholm Nät AB Tekniska verken Katrineholm Nät AB 


