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Mot bakgrund av den situation som varit under 2021 med extremt höga elpriser
har Energimarknadsinspektionen (Ei) förståelse för att regeringen vill underlätta
för de hushållskunder som drabbats av stora kostnadsökningar.
Det finns olika metoder för att utforma ett elprisstöd till konsumenter. I andra
länder används också en rad sådana metoder. Vissa av de alternativa metoderna
riktar till exempel in sig på elpriset. Metoderna kan vara mer komplicerade än den
föreslagna metoden och kan innebära att det tar relativt lång tid innan
hushållskunderna får kompensation. För att en metod ska vara praktiskt
användbar underlättar det om den är enkel att implementera samtidigt som den
stör marknadens prissignaler i så liten utsträckning som möjligt. Det finns också
metoder som kan se okomplicerade ut men som i ljuset av de elprisökningar som
varit ger ett begränsat ekonomiskt stöd till hushåll som drabbats. Den valda
metoden behöver därför ge en tillräcklig men inte för hög kompensation till de
som får stödet.
Sammantaget har Ei inga synpunkter på att regeringen vill införa en tillfällig
elpriskompensation men anser att konsekvensutredningen kunde varit tydligare.
Vi hade gärna sett en mer omfattande beskrivning av vilka överväganden som
legat till grund för valet av metod. Det är också svårt att överblicka vilka
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långsiktiga effekter som den tillfälliga elpriskompensationen kan få på marknaden.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson.
Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén och
chefsekonomen Therése Hindman Persson samt biträdande chefsekonomen Jens
Lundgren, föredragande.
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