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Att. Karin Alvenhag

Åtgärder för att stimulera ökad efterfrågeflexibilitet - synpunkter med anledning av Ei:s
regeringsuppdrag
Oberoende Elhandlare(OE) anser att frågan om olika åtgärder för att stimulera ökad
efterfrågeflexibilitet är av största vikt. Som vi framfört i samband Ei:s hearing i våras ser vi
mycket positivt på Ei:s breda kartläggning och förslag till åtgärder för att nå en ökad
efterfrågeflexibilitet.
Vi vill inför Ei:s avslutande arbete med analysen och rapporten till regeringen framföra
några aspekter som vi anser nödvändiga för att uppnå en ökad efterfrågeflexibilitet. De
ligger i linje med vad vi tidigare framfört, men vi anser att denna fråga är så central att vi
vill lyfta fram den i slutskedet av Ei:s utredning och att den under hösten har framstått som
allt viktigare i frågan om efterfrågeflexibilitet.
OE anser att nätavgifterna måste vara standardiserade och utformas på ett sådant sätt att
de fungerar som styrmedel och ger ökade elanvändarna incitament att begränsa sin
elanvändning när belastningen på nätet ökar. Samtidigt måste tarifferna utformas så att de
fungerar smidigt vid en elhandlarcentrisk modell. Vi menar att tarifferna måste regleras så
att elhandlare och tredjepartsaktörer enkelt kan sälja aktivt på den svenska marknaden.
Tariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande och standardiserade.
Vi menar att det är viktigt för att skapa förutsättningar för smarta hem applikationer att
nättarifferna standardiseras på något sätt så att det skapas en enhetlig struktur på den
svenska elmarknaden. Annars riskerar man att försvåra för smarta hem utvecklingen. En
standardisering är även viktig för övergången till elhandlarcentrisk modell där elhandlarna
hanterar nätavgiften och kommer kunna ta fram elavtal som ger incitament för ökad
efterfrågeflexibilitet. OE ser en elhandlarcentrisk marknadsmodell som något som stödjer
ökad efterfrågeflexibilitet genom att alla kunder kommer få en faktura. Det ökar
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möjligheterna för kunden att förstå sin elräkning och därmed att påverka kostnaden.
Det är vidare viktigt att man på olika sätt stimulerar arbetet med att ta fram avtal som
innehåller incitament för ökad efterfrågeflexibilitet. OE:s syn är att ökad
efterfrågeflexibilitet skapas genom att kunderna genom smarta hem applikationer
automatiskt styr sin elförbrukning efter de prissignaler som elhandelspriset och nätavgifter
på timbasis lägger grunden för.
Vi menar därför att nättarifferna för säkringskunder bör utformas så att de reflekterar
efterfrågeförhållanden på det berörda elnätet och bör baseras på timvis mätningar och
avräkning. Vi föreslår att man etablerar en ny standard med timvisa nätavgifter i stället för
effekttariffer. De uppgifter som nätbolagen skall lämna till elhandelsbolagen som underlag
för en gemensam faktura i kundcentrisk elmarknad består av en fast del och en kWh del
per anläggning. Nuläget i Sverige är att det är väldigt många olika typer av nättariffer och
att behovet av olika typer av effekttariffer kommer att öka i framtiden. Vi menar därför att
det viktigt att man väljer en flexibel lösning som medför så små förändringar som möjligt i
förhållande till nuvarande ordning och som tål framtida förändringar utan att hela systemet
måste ersättas med ett nytt. Av detta skäl föreslår vi att man väljer en hög upplösning på
informationen, d.v.s. att nättariffens rörliga del utformas som timpriser.
Timvisa nätavgifter istället för effekttariffer kommer underlätta för att öka kundernas
efterfrågeelasticitet och därmed övergången till smarta hem och smarta nät. Det kommer
även att kraftigt förenkla informationshanteringen då samma timvärden som används för
elhandel också används för nätavgiften. Det blir även en modell för nätavgifter som
används i hela Sverige, vilket kommer att göra det enklare för kunderna.
Väljer Ei att inte gå på vårt förslag om timvisa nätavgifter är det avgörande att
nätavgifterna standardiseras för att kunna hanteras på ett effektivt sätt av elhandlarna vid
övergången till elhandlarcentrisk modell. Det är viktigt för att elnätstariffen ska kunna vara
en del av de framtida elavtal som ska skapa efterfrågeflexibilitet.
För Oberoende Elhandlare

Johan Öhnell
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