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Synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport ”Tröskeleffekter och förnybar
energi – förslag till permanent lösning”
(Diarienummer M2015/1982/Ee)
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sina synpunkter på
Energimarknadsinspektionens (Ei) nämnda förslag.
Mer övergripande anser OE att det är angeläget att investeringar i förnybar el underlättas och
att det därför är viktigt att tröskeleffekterna vid utbyggnad av näten för att ansluta
producenter av förnybar el undanröjs. Vi menar att förslagen i rapporten är bra, då de
underlättar utbyggnad och nätanslutning av förnybar energi. De tröskeleffekter som annars
skulle uppstå med orimligt stora kostnader för den förste, vars anslutning kräver
nätförstärkningar inom exempelvis ett område lämpligt för vindkraftutbyggnad, skulle
motverka investeringsviljan. Ei lämnar i rapporten två förslag som båda undanröjer
tröskeleffekterna.
Det första förslaget har den fördelen att det ligger närmare en marknadslösning, men medför
samtidigt en risk för att nätkunderna i små nät med relativt få kunder vid kraftig utbyggnad
av förnyelsebar el får betala högre nättariffer. De först anslutna elproducenterna betalar bara
sin del av kostnaderna medan nätägaren får bära resten av investeringskostnaden i avvaktan
på att fler elproducenter ska ansluta sig till det förstärkta nätet. Investeringskostnaderna får
ingå i grunden för tariffberäkningen och höjer därför tarifferna för existerande nätkunder.
För att underlätta investeringen ges nätägaren en möjlighet att låna från Svenska Kraftnät,
men lösningen kan nog bedömas medföra ett risktagande som kan avhålla ägare till mindre
nät från att genomföra erforderliga nätförstärkningar.
Det andra förslaget innebär att man inrättar en fond, som finansieras via stamnätstariffen, för
att undanröja tröskeleffekterna. Nätbolagen får låna från fonden för att finansiera sina
nätförstärkningar. Detta förslag har stora likheter med den nu gällande övergångslösningen.
Även i detta förslag betalar anslutna elproducenter endast sin del av kostnaderna. Lånet ska
tas upp som en intäkt i intäktsregleringen och anslutningsavgifterna från tillkommande
producenter går vidare till amortering på lånet. Detta förslag medför en något mer
omfattande administration än det första förslaget, men OE anser att fördelarna med att
nätförstärkningarna finansieras av alla elkunder och inte av nätkunderna i de berörda näten
uppväger den nackdelen. Vår bedömning är därför att detta alternativ är att föredra.
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