Promemoria

Bilaga 13

2018-08-15

Miljö- och energidepartementet
Energienheten

Fakta-PM elnätsavgifter

Skärpt reglering av elnätsavgifterna

Regeringen kan konstatera att det över tid skett höga prishöjningar på
elnätsavgifterna, vilket enligt Energimarknadsinspektionens rapport från den
23 oktober 2017 inte har motsvarats av en höjd investeringstakt. Dessutom
har elnätsavgifterna i många fall kunnat fastställas först efter långdragna
domstolsprocesser. Detta visar på att dagens regleringsmodell har brister
som behöver åtgärdas. Regeringen tog i april i år ett första steg mot en ny
intäktsreglering genom propositionen Elmarknadsfrågor (prop.
2017/18:237). I propositionen lade regeringen bland annat fram förslag om
att förenkla och förtydliga intäktsregleringen för elnätsavgifterna. Riksdagen
har antagit regeringens förslag. Regeringen tar nu nästa steg och beslutar om
ny reglering av elnätsavgifterna genom förordningsändringar. Den nya
regleringen gäller den avkastning elnätsföretagen ska få ta ut för att bedriva
sin verksamhet. Regeringen bedömer att förslaget kommer att innebära att
de flesta kunder kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter för perioden
2020–2023, jämfört med nuvarande period.
Den nya regleringen av elnätsavgifter

• Regeringen beslutar den 16 augusti 2018 om nya bestämmelser om
avkastningen för elnätsverksamheten och avskrivningstider för
anläggningar.
• De nya bestämmelserna om avkastningen innebära att regeringen
fastställer vissa parametrar för beräkning av avkastningen från
elnätsföretagens elnätsverksamhet.

• Den nya regleringen kommer innebära förenklade och snabbare
domstolsprocesser, vilket gynnar både kunderna och elnätsföretagen.
• De nya bestämmelserna kommer även att innebära att de flesta
kunderna kommer att få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från
2020. Beräkningen är gjord utifrån dagens räntor och inflation och är
därmed preliminär.
• Utfallet kommer dock att bli olika för kunderna beroende på om
kunden bor i ett område där elnätsföretagen har maxat sina
möjligheter att debitera kunderna eller inte.
Historik

• År 2012 infördes en ny reglering av elnätsavgifterna vilket innebar att
elnätsföretagen tilldelas ett maxbelopp (en intäktsram) för avgifterna
under kommande fyraårsperiod. Den nya regleringen infördes för att
uppfylla krav i EU-direktiv.
• Regeringen anser att den nuvarande regleringen i vissa avseenden har
fungerat mindre bra med utdragna domstolsprocesser och den har
lett till möjlighet till orimligt höga intäktshöjningar för
elnätsföretagen.
• 2014 genomfördes vissa ändringar i regleringen, bl.a. infördes en ny
metod för avskrivning av anläggningarna, vilket både skulle gynna
nya investeringar och sänka elnätsavgifterna. Dessa bestämmelser har
ännu inte fått full effekt eftersom det funnits en möjlighet för
elnätsföretagen att senarelägga uttag av intäkter från den första
perioden till den andra perioden.
• I juni 2018 beslutade riksdagen om vissa ändringar av ellagen som
innebär förenklingar och förtydliganden av intäktsregleringen för
elnätsavgifterna.
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