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Synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport Elnätstariffer- behövs mer
regler om avgifternas utformning (EI R2012:14) (Dnr N2012/6541/E)

Oberoende Elhandlare (OE) har beretts möjligheten att lämna synpunkter på den rubricerade
rapporten och lämnar härmed sina synpunkter på rapporten.
Sammanfattning
Från OE:s utgångspunkt är det viktigaste att elnätstarifferna utformas på ett sådant sätt att de
inte snedvrider konkurrensen olika elhandelbolag på marknaden. Detta krav tillgodoses av
det nuvarande regelverket att tarifferna ska var objektiva och icke-diskriminerande.
Inför införandet av en supplier centric modell med en gemensam faktura för elnät och
elhandel blir det också avgörande att elnätstariffer utformas på ett sätt så att det möjliggör
denna nya design av elmarknaden. OE:s förslag är därför att elnätstarifferna from 2015
utformas som timpriser och med en fast avgift. På detta sätt får vi en enhetlig struktur på
elnätstarifferna som gör det enkelt för kunderna att förstå hur de ska styra sin elförbrukning i
sitt smarta hem. Det underlättar även både kundservice och elfakturan när elnätstariffen är
konstruerad på samma sätt i alla nät. Samtidigt ger det alla nätägare full frihet att utforma
sina egna nätpriser för att optimera varje enskilt elnät.
Timpriser
OE anser att effektiviteten på elmarknaden för förbättras avsevärt om såväl elproducenter
som elanvändare kan anpassa sitt beteende till den aktuella marknadssituationen. Kan
energianvändarna begränsa sin elkonsumtion, när energiproduktionskostnaderna stiger
och/eller när man närmar sig det maximala effektuttaget, så minskar kapacitetskraven och
behovet av en effektreserv begränsas samtidigt som den samhällsekonomiska effektiviteten
ökar. Detta är självklart mycket viktigt när det gäller elanvändare i form av tunga
energikrävande processindustrier, men det finns också stora fördelar med att även skapa
sådana möjligheter för hushållskunder. Om hushållen skulle kunna begränsa sin
elanvändning under tider med hög-last på marknaden, då elproduktionen är dyr, så skulle det
medföra vinster för såväl hushållsekonomin som klimatet genom att kolkraften kan minskas.
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OE anser att det i detta sammanhang är väsentligt att även elnätstarifferna utformas så att
bidrar till ett effektivt utnyttjande av det befintliga nätet och är därför positiva till den
föreslagna ändringen i det nuvarande regelverket så att tarifferna även ska vara utformade så
att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet. Vår uppfattning är att
kapacitetseffektiva tariffer bäst kan utformas om alla kunder mäts och avräknas per timme.
Detta understryker vårt tidigare krav att alla kunder ska tim-mätas och tim-avräknas och att
detta ska införas 2015/2016.
I den mån att man skulle välja kapacitetseffektiva tariffer på en annan grund än timvis
mätning och avräkning, så vill vi understryka vikten av att regeringen eller den myndighet
som regeringen anger mer exakt föreskriver hur tarifferna ska utformas i detta avseende så
att det inte blir en vildvuxen flora där nästintill varje nätbolag väljer sin tolkning och
utformning av kapacitetseffektiva tariffer. Det är också av största vikt att myndigheten tar
fram högst 2-3 olika effekttariffer för att stödja införandet av supplier centric modellen i
Sverige och Norden.
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