Till utredningen för Nettodebitering
Bakgrund
Oberoende Elhandlare anser att det är viktigt att underlätta så att elkunderna
stimuleras till att vara aktiva kunder. Det innebär att det är viktigt att skapa
ekonomiska incitament för att energieffektivisera, flytta sin förbrukning till timmar med
lägre effektbehov och att investera i elproduktion för att täcka sin egen förbrukning.
Det är samtidigt viktigt att göra detta inom ramen för hur mätning, rapportering och
avräkning av el fungerar idag, för att inte skapa extra administration hos aktörerna.
Att göra det enkelt för elkunderna att vara aktiva kunder påverkar även konkurrensen
positivt på elmarknaden genom ett ökat och nytt utbud av elproduktion.
Det ökade utbudet av el i södra Sverige, om än begränsat, är positivt för att minska
obalanserna mellan elområde 4 och övriga Sverige.
Regelverken på elmarknaden ska även göra det enkelt för kunderna att bestämma
vilken typ av el de vill förbruka och då är det viktigt att även stimulera kunderna att
påverka sin förbrukning genom att täcka en del med egen produktion.
OE delar Skatteverkets syn att det allmänna elnätet kan användas för att
transportera elen från den plats där den tillverkas till där kunden har sin förbrukning.
Sammantaget innebär det att OE är mycket positiva till utredningens arbete att skapa
ett enkelt och långsiktigt regelverk som stimulerar kunderna till att täcka en del av sin
elförbrukning med egen produktion.

Vi föreslår därför:
Oförändrad mätning - dvs nettodebitering per timme för stora anläggningar
(>63 amp) och månad för mindre (eller timvis om kunden begär det eller elnätet
som helhet har timmätning)
Mindre anläggningar kan ”sälja överskott” och får därmed en kreditering av el
och moms för sin produktion på sin faktura (bagatellundantag)
Mindre anläggningar (som är timmätta) debiteras för sin nettoförbrukning
under månaden avseende elnätsavgiften.

Mindre anläggningar får göra energiskatteavdrag för månadsöverskottet.
Gäller både sol och vind som byggs i direkt anslutning till fastigheten eller som
transporteras till fastigheten via elnätet.
Ovanstående förslag ger i praktiken nettodebitering på årsbasis för el och elskatt för
mindre anläggningar, och på månadsbasis för nätavgiften. Mindre anläggningar får ju
en minskad kostnad av överskottet samt en kreditering för månadsöverskottet av
energiskatten.
Förslaget har också fördelen med att även mindre anläggningar bär sin egen
profilkostnaden för elen, vilket gör att incitamentet för att vara aktiv och
energieffektivera/flyta sin förbrukning finns kvar. Det är viktigt att alla kunder ges
denna möjlighet då det blir allt viktigare att elkunderna styr sin förbrukning till timmar
där effektbehovet är lågt.
Förslaget ovan blir enkelt eftersom det bygger på att kunderna avräknas som idag,
och även fungerar när alla kunder kommer avräknas timvis vilket kommer ske inom
de närmaste åren.
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