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SAMMANFATTNING AV SLUTSATSER  

Syftet med projektet som dokumenteras i denna rapporten är att ge Ei lärdomar om hur nättariffer 
för överföring av el kan utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Målet är att ta fram 
en rapport som analyserar svenska och internationella erfarenheter av tariffer och tariffreglering som 
har ett sådant mål. I detta stycket sammanfattar vi slutsatserna baserade på studien med 
utgångspunkt i huvudfrågorna: 

• Tariffutformning: Vilka tariffer är viktiga för att få ett effektivt styrmedel för att främja effektivt 
nätutnyttjande? Skiljer det sig beroende på spänningsnivå? Vilka moment bör finnas med i 
en bakomförliggande analys som ger ett tillräckligt underlag för att kunna sätta en tariff som 
främjar ett effektivt nätutnyttjande?  

• Aktiva kunder: Vilka är viktiga lärdomar av kommunikation till kund? Hur har kunderna 
(aktivt eller genom automatisk styrning) förändrat sitt förbrukningsmönster och på vilket sätt 
har det främjat ett effektivt nätutnyttjande? Vilka laster är vanligtvis flexibla? 

• Reglering av tariffer: Vilka lärdomar från andra tillsynsmyndigheter om att ta fram riktlinjer 
eller ändra regelverk för att främja tariffer för ett effektivt nätutnyttjande är viktiga för Ei att 
ta med sig? 

Analysen är baserad på intervjuer med svenska och utländska elnätsföretag, utländska tillsyns-
myndigheter, litteraturstudier och samhällsekonomisk teori.   

Effektiva tariffer 

Effektiva tariffer ska finansiera totala nätkostnader och tillhandahålla prissignaler som ger ett effektivt 
utnyttjande och utveckling av nätet. För att uppfylla dessa kraven bör en optimal tariff bestå av 
följande olika element:   

• Den rörliga energidelen i tariffen bör spegla kortsiktiga rörliga kostnader, dvs. 
energiförluster i nätet 

• Prissignal om långsiktiga kostnader bör relateras till marginalkostnaden för utbyggnad av 
nätkapaciteten 

• Resterande kostnader, så kallade residuala kostnader, bör täckas av neutrala tariffdelar 
som inte påverkar kundens beteende 

• Kundspecifika kostnader som anslutning, mätning och fakturering bör faktureras individuellt 

På grund av nätets tekniska och ekonomiska egenskaper: att kapitalkostnaderna utgör största delen 
av kostnaderna, att investeringar är stegvisa samt att det är behov av säkerhetsmarginer för att 
undvika avbrott, är det ofta överskottskapacitet i elnät. Då kommer prissignaler som är för kraftfulla 
leda till underutnyttjande av nätkapaciteten. Dessutom är det svårt att utforma neutrala residuala 
delar som inte ger prissignal och samtidigt accepteras som icke-diskriminerande av nätkunderna.  

Tariffer kan utformas på många olika sätt som ger olika incitament till förändringar i beteende på 
slutkundsnivå. Olika effektbaserade tariffer ger olikt starka incitament till att dra ner uttaget i topplast. 
Om det är risk för kommande kapacitetsbrist, är effekttariffer baserade på kundens topplasuttag i 
nätets höglasttimmar att föredra, men ska kunderna respondera på en sådan prissignal, måste de 
kunna anpassa sig den. Det talar för att definiera ett antal referenstimmar till grund för tariffen.  

Om det är mycket ledig kapacitet i nätet och inga utsikter till kapacitetsbrist på längre sikt, bör en 
effekttariff inte ge prissignal, men utformas neutralt och användas till att täcka residuala kostnader.  

När man utformar tariffer på lokalnätsnivå är det viktigt att säkerställa att tarifferna är baserade på 
objektiva kriterier, att de är begripliga för kunderna och att de ger en acceptabel fördelning av 
nätkostnaderna, men inte minst bör man försäkra att de inte ger oönskade incitament. Om man ska 
ge prissignaler för att påverka nätkundernas beteende, bör det säkerställas att prissignaler kommer 
att reducera nätkostnaderna och är samhällsekonomiskt lönsamma.   

http://www.thema.no/
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Enligt vår bedömning borde tariffer på region- och stamnätsnivå ge skarpare prissignal än tariffer på 
lokalnätsnivå. Det beror bland annat på att dessa tariffer påverkar lokaliseringsbeslut för både 
elintensiv industri och elproduktion som kan ha stor betydelse för investeringskostnader i nätet.  

Behov av bakomförliggande analys 

Ett elnätsföretag som överväger att införa dynamiska tariffer bör i första hand analysera om 
fördelningen av nätkostnaderna är rimlig med befintlig tariff och om den kan göras mer kostnadsriktig 
med hjälp av timmätningsdata. Huruvida effekttariffer som ger incitament till anpassningar ska 
tillämpas bör baseras på en analys av kapacitetssituationen i nätet och om anpassningar hos 
kunderna kommer ge lägre nätkostnader på kort, men framfor allt på lång sikt (investerings-
kostnader). Slutligen skulle det vara en fördel att analysera vilken flexibilitet kunderna kan bidra med 
och kostnaderna förknippade med att leverera flexibilitet. Dessutom bör elnätsföretaget överväga 
om en dynamisk tariff är det mest effektiva styrmedlet för att hantera en förväntad kapacitetsbrist, i 
förhållande till nätinvesteringar och avtal om flexibilitetsleveranser med enskilda nätkunder.  

Aktiva kunder 

Fallstudier och litteraturstudier visar att kunder responderar på prissignaler i tariffer och att 
topplasten i många fall reduceras även om prissignalen inte är specifikt inriktad mot topplasttimmar. 
Hur stor anpassningen är beror på många faktorer. Kundernas anpassning till prissignaler i 
nättariffen beror på vilka ändamål de använder elen till. Tröga laster såsom rums- och 
vattenuppvärming kan troligen flyttas från topplast till en ganska låg kostnad för kunden. Detsamma 
gäller för elbilsladdning. I allmänhet bekräftar fallstudierna denna hypotes, och dessutom att 
automatisering ger större respons på prisskillnader än manuell anpassning. Automatisk 
styrutrustning som responderar på prissignaler ger den mest effektiva anpassningen relaterat till 
nätinvesteringar. Litteraturstudien och fallstudierna visar dock att sammanhanget mellan 
kundrespons och nätkostnader inte har studerats till samma grad som kundernas respons på 
prissignaler.  

Litteratur- och fallstudier visar att konsumenter även responderar på beteendeekonomiska styrmedel 
så som information om egen förbrukning, egen förbrukning i förhållande till andra, information om 
icke-ekonomiska konsekvenser och vägledning om vilka anpassningar kunden kan göra. Sådana 
styrmedel är emellertid kontextspecifika och bör anpassas till situationen och förmodligen också till 
olika kundgrupper. Beteendeekonomiska styrmedel kan förstärka kundresponsen till en dynamisk 
tariff, men kan också påverka negativt.  

Reglering av tariffen 

Det finns många olika varianter av nätregleringar, från den italienska modellen där myndigheten 
bestämmer en enskild tariff för hela landet, till den befintliga svenska modellen som enbart ger 
riktlinjer baserade på några överordnade principer. Generellt är det två huvudtyper av 
regleringstraditioner:  

• Definiera ramar för tariffutformningen (max/min-krav eller principer för när olika tariffer kan 
användas) och hur fördelningen mellan olika kundgrupper ska fastställas. En sådan 
reglering ger mindre standardisering mellan elnätsföretagen och kan vara utmanande för 
en elhandlarcentrisk modell och för tjänsteleverantörer som måste förhålla sig till kunder i 
olika nätområden som har tariffer med mycket olika incitamentsegenskaper. 

• Beskriva vilken struktur tariffen ska ha och hur de enskilda delarna ska beräknas. En sådan 
reglering ger mer standardiserade tariffer. 

Regleringen kan också ge öppning för eller kräva att kunderna ska kunna välja mellan två eller flera 
tariffmodeller, samt kan ge riktlinjer för vilken tarifftyp som ska vara standardmodell. Om man önskar 
att kunderna ska välja den dynamiska tariffen, kan man sätta krav om opt-out. Vidare kan regleringen 
sätta krav om vilken information elnätsföretagen är skyldiga att ge om tariffen.   

http://www.thema.no/
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De viktigaste lärdomarna från intervjuerna med regleringsmyndigheter i andra länder är att god 
kommunikation med branschen och kundkollektivet är viktig när nya riktlinjer för tariffer ska utformas. 
Det är också viktigt att både regleringsmyndighet och elnätsföretag är förberedda på att det kommer 
frågor och kritik även efter att reformen har införts. De flesta framhåller även god dialog med pressen 
som viktigt för en lyckad implementering. 

Några av regleringsmyndigheterna framhåller behovet av goda konsekvensanalyser. Rapporter som 
är nyttiga att ta fram är analyser av vad reformen betyder för nätkunderna och för 
kostnadsutvecklingen i nätet. 

Behovet av en grundlig process betyder också att det är viktigt att spendera god tid på processen 
och genomföra den i flera steg. Till exempel har flera tillsynsmyndigheter goda erfarenheter av att 
först avstämma principerna för tariffen innan man eventuellt föreslår en mer detaljerad reglering. 
Desto större förändring som ska göras, ju viktigare är det troligen att ta sig god tid och genomföra 
processen stegvis. 

http://www.thema.no/
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Syftet med projektet är att ge Energimarknadsinspektionen (Ei) lärdomar om hur nättariffer för 
överföring av el kan utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Målet för rapporten är 
att analysera svenska och internationella erfarenheter av tariffer och tariffreglering med liknande 
målsättning.  

Kravet på tariffens utformning ändrades i ellagen 2014, med tillägget att tariffer ska utformas på ett 
sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet samt en effektiv elproduktion och 
elanvändning. Ändringen gjordes i linje med energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) och 
syftade till att åstadkomma tariffer som stimulerar effektiviseringar. Den allmänna formuleringen i 
ellagen har enligt Eis rapport ”Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet” (EiR 
2015:16) endast gett begränsad påverkan på nätföretagens tariffutformning. Ei anser att en föreskrift 
om hur nättariffer ska utformas för ett effektivt nätutnyttjande skulle leda till mer harmoniserade 
tariffer och mindre osäkerhet hos elnätsföretagen om hur tariffer ska utformas, samt tydligare och 
mer kostnadsriktiga tariffer för kunder.  

Den 2 oktober 2018 beslutade regeringen om en ändring genom 21 § i elförordningen (2013:208) 
som innebär att Ei får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt 
utnyttjande av elnätet. Under 2019 initierade Ei ett projekt som syftar till att ta fram dessa föreskrifter. 
Föreskrifterna ska föregås av en beskrivning av relevanta exempel som inkluderar en analys av 
erfarenheter om hur tariffer som främjar ett effektivt nätutnyttjande har fungerat, både internationellt 
och i Sverige.  

Utformningen av nättariffer ses i ökande utsträckning som ett verktyg för att öka effektiviteten i 
elsystemet. Genom nättariffer som styr kunder att minska sin förbrukning under höglasttid och öka 
under låglasttid, kan belastningen i nätet jämnas ut. Detta kan i sin tur leda till lägre kostnader för 
nätutbyggnad, minska nätförluster och abonnemang till överliggande nät. Nättariffer som aktivt syftar 
till att styra kunders förbrukning, tillämpas redan idag på flera ställen runt om i världen.   

Enligt anbudsförfrågan inkluderar studien internationella erfarenheter av tariffutformning för att 
främja ett effektivt utnyttjande av elnätet, samt även vissa nationella erfarenheter från Sverige. 
Studien fokuserar på överföringstariffer och inkluderar spänningsnivåer under stamnätsnivå, dvs. 
regionnät och lokalnät. Studien inkluderar också erfarenheter från andra tillsynsmyndigheter av 
formulering av riktlinjer för tariffutformning.  

Studien söker svar på tre huvudfrågor:  

1. Hur bör nättariffen utformas för att främja ett effektivt nätutnyttjande?  

2. Vad ska till för att aktivera flexibilitet på efterfrågesidan?  

3. Vilka erfarenheter har tillsynsmyndigheter i andra länder av utformning av riktlinjer för 
tariffutformning?  

Erfarenheter och lärdomar har inhämtats genom litteraturstudier och intervjuer om fallstudier, och 
utvärderingar baserad på samhällsekonomisk teori via litteratur. Fallen omfattar avgränsade 
pilotstudier, tariffer som är införda för ett helt kundkollektiv eller en stor andel nätkunder och 
tillsynsmyndigheter som har erfarenhet av övergång till dynamiska tariffer och utveckling av 
regelverk.  

De svenska fallstudierna är utvalda utifrån en kartläggning av svenska tariffer utförd av Ei. De 
internationella fallstudierna är utvalda efter en genomlysning av internationella erfarenheter då de 
bedöms ha en relevans för situationen i Sverige, till exempel att kunderna har en hög grad av 
eluppvärmning.  

Ei vill även uppnå en tariffreglering som är framtidssäkrad. Därför har även fall som speciellt 
analyserar tariffers inverkan på elbilsladdning inkluderats. De aktuella fallen som berör 
tillsynsmyndigheter är utvalda på samma grund.  Fallen har valts ut i nära samverkan med Ei. 

http://www.thema.no/
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Intervjuerna är genomförda som semi-strukturerade samtal med följande huvudfrågor som en guide 
för samtalet. De fem första frågorna användes i alla intervjuer, medan punkt 6 endast berördes i 
samtal med tillsynsmyndigheter:  

I) Vilket specifikt problem ville man lösa med en ny tariffutformning (som ska främja ett 
effektivt nätutnyttjande)?  

II) Hur ser tariffen ut som ska främja ett effektivt nätutnyttjande?  

III) Vilka är erfarenheterna av kommunikation till kund vid lansering av en ny tariff?  

IV) Hur har kunder förändrat sitt förbrukningsmönster (aktivt eller genom automatisk styrning)? 
Vilka laster är flexibla?  

V) Vilka delar bör finnas med i en bakomförliggande analys som elnätsföretag (alternativt 
tillsynsmyndighet om denna sätter tariffen) behöver genomföra för att ha ett tillräckligt 
underlag för att kunna formulera en tariff som främjar ett effektivt nätutnyttjande?  

VI) Vilka erfarenheter har andra tillsynsmyndigheter av att formulera riktlinjer (eller ändra 
regelverk) för att driva på utvecklingen mot tariffer som främjar ett effektivt nätutnyttjande 
med grundprincipen att tariffer utformas av elnätsföretagen själva inom de ramar /regelverk 
som myndigheten formulerat?  

i. Vilken detaljnivå har dessa riktlinjer (eller förändringar i regelverk)?  

ii. Vilka erfarenheter finns kring vilka effekter av riktlinjerna eller regeländringarna?  

iii. Vilka erfarenheter finns från själva processen att ta fram riktlinjer?  

http://www.thema.no/
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2 TARIFFUTFORMNING I TEORI OCH PRAKTIK  

Nättariffer ska uppfylla två mål: Å ena sidan att tillhandahålla prissignaler som ska ge incitament till 
effektiv utnyttjande och investeringar i nätet, å andra sidan att samla intäkter som är tillräckliga för 
att täcka totala nätkostnader. I den här delen ger vi först en kortfattad översikt över vad 
samhällsekonomisk teori säger om effektiv nätprissättning.  

Utöver samhällsekonomisk effektivitet finns även andra aspekter att beakta vid utformning av 
nättariffer, till exempel att de är förståeliga för kunderna och att de administrativa kostnaderna är 
hanterbara. I nästa avsnitt presenterar vi olika praktiska utformningar av tariffmodeller och vilka 
prissignaler de tillhandahåller. 

2.1 Samhällsekonomiska grundprinciper för nätprissättning 

Elnätsverksamhet är så kallade naturliga monopol med avtagande styckkostnad. Därför kan inte 
prissättningen ske på samma sätt som i andra marknader. Om naturliga monopol inte regleras, 
kommer monopolet att utnyttja sin monopolsituation och sätta ett för högt pris. Elnätsföretagen är 
därför monopolföretag inom sina respektive koncessionsområden och föremål för intäktsreglering 
så att de inte överfakturerar nätkunderna.  

Om priset för överföring sätts enligt kortsiktig rörlig kostnad (vilket är det teoretiskt korrekta, se nedan 
och även bilaga 1) kommer elnätsföretagets intäkter att vara lägre än dess kostnader. För att täcka 
totala kostnader genom ett enhetspris, måste priset sättas enligt genomsnittskostnaden, vilket inte 
ger effektivt utnyttjande och utveckling av nätet. En korrekt tariff består av delar som speglar rörliga 
kostnader och delar som täcker resterande kostnader, så kallade residuala tariffkomponenter.  

Föreliggande projekt behandlar reglering som syftar att ge ramar för nättariffer som bidrar till ett 
effektivt utnyttjande av elnäten. En tariff som syftar till ett effektivt utnyttjande av elnätet behöver 
både ge en prissignal till kunden och täcka in residuala kostnader på ett neutralt sätt. Hänsyn till 
effektivt utnyttjande av nätet är därmed viktigt både för utformningen av tariffer som kommer att ge 
prissignaler och för tariffer som täcker residuala kostnader. Vi startar därför med att förklara närmare 
vad vi menar med effektivt utnyttjande och hur olika delar av tariffen kan bidra till effektivt utnyttjande 
av nätet.  

Vi tar utgångspunkt i nationalekonomisk teori och baserar oss på principer för effektiva tariffer som 
är utvecklade i ett nyligen avslutat projekt i samband med Svenska kraftnäts tarifföversyn (THEMA, 
2019). Nedan ges en kort framställning av de samhällsekonomiska principerna för effektiva tariffer. 
Bilaga 1 innehåller hela teorikapitlet från rapporten. Framställningen är främst baserad på 
grundläggande mikroekonomisk teori och en nyligen publicerad utredning av von der Fehr (2017). 
Vad gäller utformning av tariffer i lokalnäten refererar vi även till två utredningar för norska 
regleringsmyndigheten NVE (THEMA 2013a och 2013b) som respektive handlar om prissignal och 
residuala tariffdelar. 

2.1.1 Allmänt om tariffer som ska ge effektiva prissignaler 

Nätkundernas beteende påverkar utnyttjandet av befintlig kapacitet (kort sikt) och utvecklingen av 
nätet på lång sikt.  

Enligt grundläggande ekonomisk teori bör effektiva priser återspegla marginalkostnader. Det innebär 
för det första att effektiva priser bör återspegla de kortsiktiga rörliga kostnaderna i det befintliga nätet. 
De kortsiktiga rörliga kostnaderna i nätet utgörs i stort sett av förlustkostnader. Förlustskostnaden i 
nätet varierar enligt kapacitetsutnyttjandet. Om den rörliga delen i tariffen (också kallad 
överföringsavgiften) sätts högre än de marginella kostnaderna, ger det incitament till att ledig 
kapacitet inte utnyttjas. Det leder till en samhällsekonomisk förlust. Så länge det finns ledig kapacitet 
i nätet bör den rörliga delen i tariffen därför inte vara högre än förlustkostnaden.  

Prissättning enbart baserad på kortsiktiga rörliga kostnader kommer inte att täcka totala 
nätkostnader och sådan prissättning ger inte tillräckliga incitament till nätkunderna att minska sin 
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förbrukning under höglast.1 Resultatet blir att kostnaderna för nätet blir högre än de borde vara, 
främst genom förtida investeringar och för stor nätkapacitet.2  

När nätkapaciteten blir knapp bör priserna öka och slutligen nå en nivå där nätinvesteringar är 
lönsamma. På grund av behovet av att upprätthålla säkerhetsmarginaler i nätet görs investeringar 
innan kapaciteten blir knapp och kortsiktigt effektiva priser (förlustkostnader) kommer inte att 
återspegla långsiktiga marginalkostnader för investeringar. 

Förutom priser som återspeglar kortsiktig rörlig kostnad, bör långsiktiga prissignaler tillhandahållas. 
Dessa prissignaler bör relateras till faktorer som är avgörande för investeringsbeslut i nätet, dvs. 
kundens effektuttag i systemets topplast. Det är emellertid viktigt att dessa prissignaler inte är för 
starka (THEMA, 2013b).3  

2.1.2 Allmänt om tariffer som ska täcka residuala kostnader 

Eftersom nätet är ett naturligt monopol är marginalkostnaderna lägre än genomsnittskostnaderna. 
Därför kommer inte tariffer baserade på kort- och långsiktiga marginalkostnader att täcka alla 
kostnader i nätet. De återstående kostnaderna, det vill säga kostnader som inte omfattas av intäkter 
från effektiva priser, så kallade residuala kostnader, måste täckas av tariffelement som helst inte får 
påverka kort- eller långsiktiga beslut hos nätkunden.  

Då tariffelement som ska täcka residuala kostnader påverkar nätkundernas beteende, bidrar de inte 
till ett effektivt utnyttjande av nätet. I praktiken är det svårt att utforma residuala tariffer som är helt 
neutrala. Det finns många olika modeller för utformning av residuala tariffer. Vi diskuterar olika 
modeller närmare nedan.  

2.1.3 Effektiv tariffstruktur enligt teorin 

Nättariffer består oftast av tre komponenter, en fast del, en energidel och en effektdel. Enligt teorin, 
ska den fasta delen (enbart) spegla fasta kostnader relaterade till anslutning, mätning och fakturering 
av kunden, medan effektiva prissignaler ska ge kunderna riktiga incitament till kort- och långsiktigt 
utnyttjande av nätet och residuala delar ska vara neutrala. Baserat på ekonomisk teori och 
kostnadsstrukturen i stamnätet konkluderar THEMA (2019) med följande grundläggande kriterier för 
en optimal nättariffstruktur (se även bilaga 1): 

• Individuellt debiterade anslutningsavgifter bör endast återspegla kundspecifika nätelement. 

• Energikostnaderna bör enbart återspegla kortsiktiga rörliga kostnader, det vill säga 
marginalvärdet av energiförluster i nätet. 

• Effektiva investeringssignaler bör tillhandahållas med en generell kapacitetsavgift som är 
relaterad till de långsiktiga marginella investeringskostnaderna (som inte beror på var i 
nätet kunden är ansluten). 

                                                

1 Det är inte en sak i sig att stimulera ökad förbrukning i perioder med låg last eftersom det är uttaget i höglast som påverkar 
kapacitetsbehovet och därmed driver investeringarna i nätet. Tariffen bör emellertid vara låg i låglast ändå eftersom det 
finns ledig kapacitet i nätet och förlustkostnaderna förmodligen är låga. 

2 Intäktsregleringen innebär att elnätsföretagen dels får kostnadstäckning och dels konkurrerar genom målestokks-
reglering. Vi talar här om de totala kostnaderna till elnätsföretagen. Kostnaderna blir således inte för höga jämförd med 
intäktsramen, men sammantaget högre än den samhällsekonomisk effektiva nivån.  

3 På grund av att investerinar i nätet är stegvisa, blir den marginala investeringskostnaden för 1 kW överförbrukning mycket 
hög om man antar att det till exempel måste investeras 100 MW. Därsom effektuttag i topplast innebär en effekttariff som 
återspeglar denne kostnaden, ger det för starka incitament till att minska förbrukningen i topplast. Kriteriet för effektiva 
investeringar i nätet är att den totala betalningsviljan bland nätkunderna är tillräcklig hög. (Se även nästa avsnitt.)   
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• Effektiva lokaliseringssignaler bör återspegla kapacitetsbegränsningar i nätet, det vill säga 
påverkan på medellångsiktiga investeringskostnader, och bör ta hänsyn till de 
lokaliseringssignaler som tillhandahålls av flaskhalsintäkter. 

• Återstående (residuala) kostnader ska täckas av separata tariffdelar som inte påverkar 
kortsiktig användning av nätet. 

Dessa kriterier gäller för tariffer på alla nätnivåer men av olika skäl kan det vara fördelaktigt att 
utforma enklare tariffstrukturer både på stamnätsnivå och på lägre nätnivåer. Kriterierna utgör en 
principiell utgångspunkt för utformning av effektiva tariffer på alla nätnivåer. 

Eftersom helt neutrala residuala tariffer inte är möjliga, ska residuala kostnader enligt teorin fördelas 
mellan nätkunder baserat på relativ efterfrågeelasticitet för att minimera totala långsiktiga 
effektivitetsförluster.4  

Dessa principer innebär att enbart förlustkostnader ska debiteras genom den rörliga energidelen i 
nättariffen och att övriga delar antigen ska vara fasta (fasta kostnader per kund till exempel mätning 
och fakturering), neutrala, eller bero på långsiktiga kapacitetskostnader i nätet.  

I teorin bör kapacitetsdelar i nättariffen återspegla hur kundens förbrukningsprofil påverkar de lång-
siktiga nätkostnaderna. Elnätsföretagens investeringsbeslut baseras på prognoser för högsta 
belastning i systemet. Prognoserna är i sin tur baserade på historiska data för kundernas 
förbrukningsprofil och eventuella förväntningar om utveckling i sammanlagd förbrukning, 
förbrukningsprofilen till olika kundkategorier och sammansättningen av kundgrundlaget.  

Effektiva tariffer som syftar att påverka nätkundernas utnyttjande av nätet bör därför vara inriktade 
mot uttag i höglastperioder. Nätkunder som har sitt högsta uttag i låglastperioder har inte samma 
inverkan på långsiktiga nätkostnader som nätkunder som har sitt högsta uttag i höglastperioder. 
Motsvarande bör residuala tariffer inte påverka nätkundernas beteende.  

2.2 Praktisk utformning av nättariffer på lägre spänningsnivå  

En optimal tariffstruktur som den vi beskriver ovan, är som nämnt inte nödvändigtvis lika aktuell på 
lägre nätnivåer. Den är ganska komplex, och syftar till att ge effektiva signaler både vad gäller 
lokalisering och höglastförbrukning. Den ger även incitament till val mellan olika energikällor.  

Den överordnade principen för utformning av tariffer är samhällsekonomisk effektivitet på kort och 
lång sikt. Men det finns även andra aspekter att beakta. Till exempel administrationskostnader, hur 
kompatibel tariffen är med planerade ändringar i marknaden (till exempel elhandlarcentrisk 
marknadsmodell där elleverantörerna ska kräva in nättariffer från sina kunder) och huruvida 
kunderna förstår och accepterar tariffen. En teoretiskt optimal tariff ger kanske riktiga prissignaler, 
men resultatet blir inte samhällsekonomiskt effektivt om det är för svårt för kunden att förstå den (se 
till exempel Schittekatte och Meeus, 2018). När man utformar nättariffer för att påverka kundens 
agerande, är det också viktigt att kunden förstår prissignalen och hur han eller hon kan agera.  

Rättvisa och acceptans relateras till kostnadsreflektivitet och objektivitet, nämligen att priserna ska 
spegla den kostnad som konsumenten medför på systemet. Men när det kommer till residuala 
kostnader, är det inte lika uppenbart hur dessa ska fördelas på ett objektivt sätt och så att nätkunder 
och politiker accepterar fördelningen som rättvis. En av orsakerna till att fördelningen av kostnaderna 
även spelar en viktig roll, är att elektricitet är en grundläggande vara som alla behöver och som utgör 
en större del av utgifterna för hushåll med låg inkomst. Med detta som utgångspunkt, diskuterar Lu 
och Price (2018) olika sätt att åstadkomma en rättvis fördelning. De understryker dock att kunderna 

                                                

4 Prissättning enligt efterfrågeflexibilitet kallas Ramsey-prissättning. Ramsey-prissättning används främt som en princip för 
beskattning och syftar till att utforma skatter som i minst möjligt mån snedvrider konsumptionsbeteenden. En fördelning av 
residuala kostnader enligt detta pricip kan vara svår att försvara då det innebär att slutkunder som inte är flexibla (till 
exempel lägenhetskunder) ska betala en större del av residualkostnaderna.   
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som minimum ska betala tariffer som speglar marginella kostnader (på kort och lång sikt) enligt teorin 
om effektiva tariffer.  

När nättariffer ska utformas i praktiken måste kostnaderna både för nätföretaget och för kunderna 
vägas i förhållande till nyttan av en exakt prissignal i form av kostnadsbesparingar i nätet.  Vi menar 
därför att denna tariffstruktur är bäst lämpad på stamnäts- och regionnätsnivå. Kunderna på 
stamnäts- och regionnätsnivå är stora elintensiva industriföretag, elproducenter och region- och 
lokalnätsägare. Dessa nätkunder har resurser att förhålla sig till en sådan tariffstruktur – de kan 
förstå den och de kan anpassa sig till den. Ökad användning av automatisering och utveckling av 
flexibilitetstjänster kan förändra slutkundernas kostnad och möjlighet att vara flexibla i sin 
elanvändning. En annan aspekt att betrakta är emellertid att det kan vara krävande för 
elnätsföretagen att beräkna riktiga satser för alla delar av tariffen så att prissignalerna är precisa.  

Nätkunden kan ändra sitt beteende på olika sätt. Man kan installera automatisk styrutrustning som 
kopplar ut och in elförbrukande utrustning enligt variationer i elpriset och nättariffen, man kan 
förhandsprogrammera när olika maskiner startar, eller kan man ändra när man manuellt slår av och 
på olika elförbrukande utrustning. Vi använder beteende som ett samlingsbegrepp för de olika 
anpassningar som kunden kan göra. Elbilsladdning kan till exempel anpassas till prissignaler på alla 
tre olika sätten. Vilken slags anpassning en kund väljer, beror på vilka tekniska lösningar som finns, 
hur enkla de är att använda och vad de kostar. 

Rörliga tariffer 

Enligt teorin ska rörliga tariffdelar enbart spegla marginalförluster i nätet. Men marginalförlusterna 
varierar från timme till timme. När det är ledig kapacitet i nätet är förlustkostnaderna låga och utgör 
en mycket liten del av slutkundens elkostnad. Det kan vara kostsamt för elnätsföretagen att 
tillhandahålla timvisa förlustsatser och kommunicera dessa till kund, och för kunden att anpassa sig 
till dem. Samtidigt är troligen variationen i förlustkostnader ganska liten från timme till timme. Av 
dessa skäl kan det vara effektivt att ålägga rörliga tariffer som speglar genomsnittsförluster i lämpliga 
tidsavsnitt, till exempel mellan sommar och vinter eller mellan natt och dag (beroende på den faktiska 
förluststrukturen i nätet).  

Långsiktiga prissignaler 

Det är krävande att utforma exakta och effektiva tariffdelar som speglar långsiktiga marginal-
kostnader i nätet (THEMA, 2013b). Detta beror på flera faktorer: 

1. Investeringarna i nätet är stegvisa. Det innebär att efter att en ny investering är gjord 
skapas överkapacitet i nätet. Då är nätet i viss utsträckning en kollektiv vara: Så länge som 
kapaciteten inte är begränsad, leder ökad användning av en kund inte till ökade kostnader 
(utöver marginella förluster) för andra kunder i nätet. Om man prissätter kollektiva varor 
leder det i allmänhet till underutnyttjande av varan.5  

2. Det är inte möjligt att ha kö i elnätet. Om det är risk för kapacitetsbrist, måste effektiv 
kapacitetsprissättning därför säkra att den totala kapaciteten inte överskrids. För att 
kapaciteten inte ska överskridas, måste priset sättas tillräckligt högt för att kunden med den 
högsta marginella betalningsviljan inte ökar sitt uttag. Detta kan ge mycket höga 
effekttariffer och samhällsekonomiska förluster.6  

                                                

5 En kollektiv vara kännetecknas av att nyttan för en användare inte reduceras av att andra använder samma vara. Ett 
vanligt exempel är ett parkområde som inte är överfyllt och som skulle blivit underutnyttjat om man måste betala 
inträdesbiljett för att vara i parken. Exemplet illustrerar även de fördelningsmässiga aspekterna vid en sådan prissättning.   

6 Kapaciteten i nätet utvigdas i stegvist, i ganska stora steg, och inte inkrementelt. Stegisa investeringar innebär att den 
marginella investeringen kan vara mycket kostsam och utlösas av utsiker för endast en liten efterfrågeväxt. Om ett behov 
av 1 MW extra utlöser ett behov av att utöka nätkapaciteten med 100 MW, innebär det att marginalkostnaden kan vara 
mycket hög. Om  kunderna i allmänhet ställs överför ett prissignal som reflekterar denne kostnaden, vil de sannolikt 
respondera altför kraftigt på prissignalet. (Exemplet beskrivs mer detaljerad i Thema, 2013b.)  
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3. Överväganden om försörjningstrygghet i kombination med ledtider för investeringar innebär 
att kapaciteten i nätet utökas enligt en "försiktighetsprincip”. Det innebär att om olönsamma 
nätinvesteringar ska undvikas eller uppskjutas, måste en prissignal ges en viss tid i förväg, 
vilket kan orsaka kortfristiga samhällsekonomiska förluster. Men det innebär främst att det i 
praktiken sällan finns risk av kapacitetsbrist i distributionsnätet. 

Samtidigt är det viktigt att undvika att nättariffen ger för starka prissignaler i den mån att nätkunderna 
ändrar sitt beteende eller investerar i energieffektivisering som inte motsvaras av reducerade 
kostnader i nätet.  

På grund av att det sällan finns risk för kapacitetsbrist i distributionsnäten och på grund av risken för 
att ge för starka prissignaler, rekommenderar THEMA (2013b) inte generell effektprissättning i 
distributionsnätet. Rapporten utesluter däremot inte att moderat effektprissättning i några fall kan ge 
grund för att skjuta upp nätinvesteringar. I särskilda fall, där beräkningar visar att det inte är lönsamt 
att investera i nätet, bör det ges möjlighet att tillhandahålla effektprissättning i kritiska timmar.  

Fördelning av residuala kostnader 

En generell princip för täckning av residuala kostnader är att dessa tariffelement inte ger starka 
prissignaler, vare sig på kort eller lång sikt. Det är emellertid svårt att tänka sig att residuala 
kostnader inte ska fördelas enligt kundernas användning av nätkapaciteten på ett eller annat sätt. I 
så fall är det svårt att undvika att även residuala tariffdelar ger någon form av signal som kan påverka 
elförbrukningen. Men det bör vara ett mål att dessa incitament är så svaga som möjligt.  

Residuala tariffdelar kan utformas som energidelar, effektdelar eller fasta delar (THEMA, 2013a). 
Fasta delar är den mest neutrala modellen för residuala tariffdelar. Modeller som hämtar in residuala 
kostnader genom en energidel ger prissignaler som är samhällsekonomisk ogynnsamma. Modeller 
baserade på effektuttag kan ge för starka incitament till att välja andra energikällor än elektricitet 
eller till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.  

Effekttariffer kan utformas relativt neutrala genom att basera tariffen på ett antal referenstimmar eller 
genomsnittet av några timmar med hög effekt i en given period. Tariffer baserade på installerad 
effekt (säkringsstorlek) och abonnerad effekt har många av de samma egenskaper som andra 
effektbaserade tariffer. Abonnerad effekt ger en extra prissignal när den överskrids – även om det 
finns ledig kapacitet i nätet. Enligt THEMA (2013a) är residuala tariffer relaterade till kundens 
effektuttag i ett antal förhandsdefinierande timmar eller ökad användning av (differentierade) fasta 
delar de bästa alternativen för insamling av residuala kostnader. Vi diskuterar olika tariffmodeller 
vidare i nästa avsnitt.  

2.3 Olika tariffmodeller som syftar att ge prissignal 

I praktiken utformas nättariffer i distributionsnät på ett enklare sätt än den teoretiska strukturen vi 
har beskrivit ovan. Olika förenklingar har olika egenskaper. I det här avsnittet diskuterar vi olika 
befintliga tariffmodeller och deras egenskaper mer i detalj. 

En viktig princip för nättariffer är att tarifferna relateras till förhållanden som är relevanta för nätet 
som beskrivits ovan. Till exempel borde generell energieffektivisering inte vara ett huvudsyfte när 
nättariffen utformas. Det är också värt att komma ihåg att nättariffen samverkar med andra 
prissignaler, såsom elmarknadspriset och den fiskala energiskatten på el. Nivån på elmarknads-
priset och energiskatten ger incitament till energieffektivisering och val mellan el och andra 
energikällor, medan variationen i elmarknadspriset ger incitament till att dra ner lasten när 
efterfrågan och marknadspriset är högt.  

Figuren nedan visar några exempel på hur nättariffer kan påverka förbrukningen. En platt energitariff 
kan ge incitament till att dra ner elförbrukningen under alla dygnets timmar. Det kan innebära att 
även topplasten reduceras. Men eftersom kostnaden relaterad till anpassningar i förbrukningen inte 
nödvändigtvis densamma under samtliga timmar kan resultatet både vara högre effekttoppar som 
illustrerat i den andra bilden eller att effekttopparna dras ner och förbrukningen flyttas från höglast 
till låglast-perioder. Olika tariffer har olika egenskaper när det gäller hur förbrukningen påverkas.  
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Figur 1: Tariffer kan påverka förbrukningsprofilen på olika sätt 

 

Nedan diskuterar vi närmare hur olika inriktningar på tariffelement som syftar att påverka kundernas 
efterfrågan på nätkapacitet fungerar.  

I allmänhet kan vi skilja mellan två huvudtyper av tariffer som är inriktade mot att påverka 
nätkundernas beteende, också kallad dynamiska tariffer i litteraturen (Faruqui och Palmer, 2011, ger 
till exempel en god översikt över olika dynamiska tariffer): Tariffer baserade på kundens 
energiförbrukning och tariffer baserade på kundens effektförbrukning. Nedan diskuterar vi närmare 
hur olika tariffinriktningar påverkar nätkunderna genom att ge olika incitament.  

2.3.1 Tariffer baserad på energi  

Kortsiktiga rörliga kostnader kan tarifferas på olika sätt och vara mer eller mindre dynamiska. Alla 
dessa tariffmodeller är volymetriska, dvs. kostnaden beror på kundens uttag i kWh. Å ena extremen 
finns en platt energitariff (Flat Rate, FR) som inte varierar mellan säsonger eller mellan dag och natt. 
Å andra extremen finns så kallad Real Time Pricing (RTP) där priset varierar från timme till timme 
enligt förlustkostnaden. Med en Time of Use (ToU)-tariff betalar kunden olika tariffer för uttag under 
olika timmar: högre under höglasttimmar än under låglasttimmar. Dygnet delas vanligtvis in i hög- 
och lågpristimmar där kunden betalar ett högre pris per kilowattimme under elnätets höglasttimmar, 
och ett lägre pris under alla andra timmar. I några fall definieras även mellanlasttimmar till ett pris 
som ligger mellan hög och låg. Andra varianter är Varibale Peak Pricing (VPP) där tariffen reflekterar 
rörliga kostnader i utvalda timmar och annars är fast, och Dynamic Peak Pricing (DPP) där tariffen 
är fast, men ökar under kritiska timmar med en hög, fast faktor. En DPP-tariff där priset under kritiska 
timmar är mycket högre än förlustkostnaden, liknar en CPP-tariff (se nästa avsnitt).   

Med dynamiska tariffer som speglar kortsiktiga rörliga kostnader har kunden incitament till att flytta 
sin elförbrukning (uttag från nätet) från timmar med hög tariff till timmar med låg tariff. Med en ToU-
tariff har kunden däremot inte incitament till att flytta sin elförbrukning mellan timmar inom 
högprisperioden. ToU-tariffen har därmed inte någon direkt inverkan på maximaleffekten under en 
enstaka timme. Dock kan en ToU-tariff ge incitament till att dra ner förbrukningen i alla 
höglasttimmar, något som i så fall reducerar kundens maximala effektuttag i höglast.  

2.3.2 Tariffer baserad på effekt 

En effekttariff prissätter användning av elnätet baserat på hur mycket kapacitet kunden använder 
(uppmätt effekt), kan använda (säkringstariffer) eller har valt att abonnera på (abonnerad effekt). 
Sådana tariffer är inriktade mot att ge signaler om risk av kapacitetsbrist i nätet.  

Effekttariffer kan inriktas mot att påverka nätkundernas beteende eller användas till fördelning av 
residuala nätkostnader. Olika syften kan uppnås med olika detaljutformningar av tariffen, men det är 
svårt att helt undvika prisincitament i alla utformningar av tariffer.  

Effekttariffer kan utformas på olika sätt:  

• Uppmätt effektuttag, som kan utformas på många olika sätt:  

- Uppmätt uttag under nätets höglast: Kundens uppmätta effektuttag i nätets 
maximala topplasttimme, eller genomsnittet av kundens uppmätta effektuttag i ett 
antal referenstimmar. 
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- Kundens maximala effektuttag: Kundens uppmätta maximala effektuttag, eller 
genomsnittet av kundens uppmätta effektuttag i ett antal timmar med högst uttag. 

• Säkringsstorlek: Säkringsstorleken nyttjas som ett mått på kundens maximala 
uttagsförmåga. 

• Abonnerad effekt: Kunden bestämmer själv sitt abonnemang i förhand.  

Uppmätt uttag under nätets topplast 

Det är kundens förbrukning i nätets höglast som främst driver investeringar för att utöka 
nätkapaciteten. När det gäller påverkan på de långsiktiga nätkostnaderna, är en tariff relaterad till 
uttag i nätets höglast (referenstimmar) troligen mer effektiv än de andra varianterna. För att en sådan 
tariff ska vara effektiv, måste satsen vara relaterad till långsiktiga marginalkostnader i nätet (se ovan) 
och den måste vara möjlig för kunden att respondera på. En sådan tariff är mest effektiv om kunden 
kan svara på kortsiktiga prissignaler, antingen genom automatisering eller genom realtidsinformation 
om priserna.  

Critical Peak Pricing (CPP)-tariff är en variant av en tariffmodell där dynamiken är baserad på nätets 
topplast som är omtalad i litteraturen. Modellen innebär att tariffen varierar och sätts högre än 
förlustkostnaden i kritiska timmer, dvs. timmar med risk av kapacitetsbrist.  

Peak Time Rebates (PTR) är en tariffmodell där kunder som minskar sitt uttag i topplast (kritiska 
timmar) ges en förhandsbestämd rabatt i tariffen. Rabatten kan till exempel motsvara de kostnader 
som nätföretaget sparar. En liknande variant är avtal om automatisk bortkoppling av enskilda kunder, 
så kallad Load Shedding (LS). Denna variant används till exempel i några av lokalnäten i Norge.7  

Kundens maximala effektuttag 

Tariffer som är baserade på kundens uppmätta effektuttag kan också utformas på olika sätt vad 
gäller antalet timmar och vilken period som läggs till grund för tariffen. I båda fallen kan tariffsatsen 
vara differentierad mellan olika tidsperioder.8  

En sådan tariffutformning syftar att ge kunden incitament till att minska sitt maximala effektuttag 
och/eller jämna ut sin förbrukningsprofil. Incitamentet gäller oberoende av om kundens maximala 
effektuttag sammanfaller med nätets höglast. Det finns en risk för att kunden minskar sin 
effektförbrukning utan att det gynnar nätet, men för att det ska vara en höglastperiod måste ett stort 
antal kunder ha hög förbrukning på samma tid. När flera mätningar läggs till grund för tariffer, ökar 
också sannolikheten för att en av mätningarna inträffar i nätets höglast.  

Säkringsstorlek 

En kunds säkringsstorlek begränsar hur stort effektuttaget kan vara. Om storleken på huvud-
säkringen läggs till grund för tariffen, är det inte nödvändigt att mäta kundens effektuttag (man 
behöver endast kontrollera vilken säkringsstorlek kunden har). En tariff baserad på säkringsstorlek 
ger incitament till att genomföra åtgärder som håller säkringsstorleken, och därmed maximal-
effekten, nere genom till exempel investeringar i energieffektivisering, alternativa energikällor, 
automatiska styrsystem eller beteendeändringar. Men så länge användningen är lägre än kundens 
säkringsstorlek, ger tariffen inget incitament till att kunden ska reducera sitt eluttag ytterligare när 
belastningen i nätet är hög. 

En utmaning med tariffer baserade på säkringsstorlek kan vara att många kunder väljer att ha större 
huvudsäkring än de faktiskt behöver för att vara på den säkra sidan, något som i sin tur kan innebära 

                                                

7 Tariff for utkoblbart forbruk (UKT) som kan används i fall där det inte är lönsamt att utöka kapaciteten i nätet, men risk 
för kapacitetsbrist i vissa perioder som kan hanteras genom att kobla bort dessa kunder. UKT-avtal kan även användas 
av stamnätsföretaget Statnett i ansträngda timmar.  

8 Alla tariffer kan vara tidsdifferentierade, dvs. olika priser i olika tidsperioder. Bara volymetrisk tidsdifferentiering kallas för 
Time-of-Use tariffer, medan kapacitetsbaserade tariffer inte gör det. 
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att nätet också byggs ut med en för stor kapacitet. Å andra sidan kan man säga att en ”för stor” 
huvudsäkring reflekterar kundens betalningsvilja för leveranssäkerhet (givetvis förutsatt att kunden 
har översikt över sitt effektbehov).  

Abonnerad effekt  

Abonnerad effekt används som grund för den befintliga tariffen i stamnätet. Ordningen innebär att 
nätkunderna för varje år abonnerar på en given maximaleffekt. I princip kan kunden inte överstiga 
sin abonnerade effekt, och i den meningen liknas abonnerad effekt med en tariff baserad på 
särkringsstorlek. Dock kan abonnemanget förändras från år till år, och kunden kan överstiga sitt 
abonnemang då säkringsstorleken tillåter det (med abonnerad effekt måste emellertid kunden ha 
timmätning, det är inte nödvändigt med en tariff baserad på säkringsstorlek). För elnätsföretaget är 
därför tariffer baserade på säkringsstorlek ett säkrare underlag för dimensionering av nätkapaciteten 
än abonnerad effekt. 

Om kundens uttag i någon timme överstiger den abonnerade effekten, tillkommer en straffavgift som 
vanligtvis är oberoende av kapacitetssituationen i nätet, dvs. som inte ger en korrekt prissignal om 
den kortsiktiga kapacitetssituationen i nätet.9 Om straffavgiften anpassas till marginalkostnaden i 
topplasttimmen, kan det innebära starka anpassningar för att undvika straffavgift i timmar med ledig 
kapacitet i nätet, vilket heller inte är effektivt.  

Både säkringsstorlek och abonnerad effekt kräver troligen god vägledning från elnätsföretagen för 
att kunderna ska välja en nivå som är väl anpassad till kundens effektbehov och möjlighet att 
anpassa sin förbrukning.10 Vägledningen bör baseras på kundens förbrukningsprofil, möjlighet för 
flexibilitet och kostnader om han väljer för högt eller för lågt abonnemang eller säkringsstorlek. Väl 
anpassade säkrings- och abonnemangstorlekar ger också ett effektivare underlag för effektiva 
investeringar i nätkapaciteten.  

Både tariffer baserad på säkringsstorlek och abonnerad effekt är relaterade till kundens maximal-
effekt, inte till nätets maximaleffekt. Till skillnad från tariffer baserade på säkringsstorlek kan tariffer 
baserade på abonnerad effekt differentieras. Till exempel kan man få ett årligt abonnemang och ett 
vinterabonnemang (se exempel nedan), där man betalar en låg avgift för den årliga kapaciteten och 
en högre avgift per MW för kapaciteten i vinterabonnemanget. Därmed kan kunder som har möjlighet 
till att minska sin maximaleffekt på vintern, teckna ett vinterabonnemang som är lägre än 
årsabonnemanget.   

2.3.3 Effektbaserade tariffer för att kräva in residuala kostnader 

Som nämnd ovan (avsnitt 2.1) och som framgår av diskussionen i förra avsnittet kan tariffer 
relaterade till effekt utformas så att de inte ger starka prissignaler. Fasta tariffdelar är att föredra, 
men det kan vara utmanande att komma fram till en struktur som uppfattas som rättvis utan att den 
på något sätt relateras till kundens användning av nätkapaciteten (se inledningen till avsnitt 2.2). 
Residuala tariffer baserade på kundens effektuttag i referenstimmar som speglar topplasten i nätet 
kan verka ganska neutrala eftersom kunderna inte vet när dessa timmar inträder (THEMA, 2013a). 
En tariff baserad på kundens maximala effektuttag är något mindre neutral, men kan vara enklare 
att förstå och billigare att administrera, till exempel kundens effektuttag i definierade perioder 
(höglast om vintern).    

                                                

9 Vi har inte känndom om någon tariff baserad på abonnerad effekt som ålägger differentierade straffavgifter baserade på 
kapacitetssituationen i nätet. I stamnätet i Sverige kan abonnenter ansöka om tillfälliga abonnemang om de planerar eller 
förväntar att överskrida sitt årsabonnemang och Svenska kraftnät kan välja att avslå ansökan om de bedömer att 
kapaciteten inte är tillräcklig, men överskridandeavgiften beror inte på kapacitetssituationen i nätet.   

10 Vi talar här om information och vägledning som går längre än den allmänna informationsplikten till elnätsföretagen.  
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2.3.4 Andra åtgärder för att utnyttja efterfrågeflexibilitet  

Å andra sidan kan efterfrågeflexibilitet nås genom andra åtgärder än den allmänna tariffen. Exempel 
är avtal om Peak Load Rebates eller avtal om Load Shedding som ingås med enskilda kunder på 
standardvillkor eller genom individuella avtal. Sådana avtal ger elnätsföretaget större säkerhet om 
att kunden verkligen inte överskrider en viss uttagsnivå (som även kan vara noll) i timmar när det är 
risk för kapacitetsbrist i nätet. Samtidigt ger sådana avtal elnätsföretaget större flexibilitet och utökad 
information om flexibla kunders betalningsvilja (alternativkostnad) för investeringar i nätkapacitet. 
Sådana avtal kan därmed göra det lättare för elnätsföretaget att skjuta på eller undvika 
nätinvesteringar när det är osäkert om investeringar är lönsamma.   

Det finns också idéer om att införa flexibilitetsmarknader där större förbrukare, lokala producenter 
och tjänsteleverantörer (aggregatorer) kan erbjuda flexibilitet i distributionsnät som även stamnäts-
företaget kan ta del i. Bland annat genomför norska statsföretaget Enova i dagsläget några 
pilotstudier för att testa sådana lösningar.  

2.3.5 Sammanfattning och lärdomar för Sverige 

Olika tariffmodeller har olika egenskaper i förhållande till olika syften med nättariffer: att spegla 
kortsiktiga rörliga kostnader i nätet, att spegla långsiktiga kapacitetskostnader och att täcka residuala 
kostnader på ett neutralt sätt.  

Hur en effektiv tariff utformas och sätts ihop beror på situationen i det aktuella nätet. När det inte 
finns några prognoser för kapacitetsbrist i nätet och därmed inte behov av nätinvesteringar inom 
överskådlig framtid, bör rörliga tariffdelar endast spegla förlustkostnaderna i nätet. Om det är risk för 
kapacitetsbrist eller behov för investeringar för att utöka kapaciteten bör tariffen även innehålla delar 
som ger signal om kapacitetskostnader och som därmed påverkar kundernas uttag i topplast. Om 
risken för kapacitetsbrist och investeringsbehovet är lågt, kan man införa en effektdel som är låg och 
som över tiden kan ökas om det visar sig att utsikterna till investeringar ökar över tid. Oavsett är det 
viktigt att prissignalen som ges genom nättariffen återspeglar marginalkostnaden, att det är 
långsiktigt och stabilt, och att det inte är onödigt starkt.    

Dynamiska tariffer som ger prissignal kan utformas på olika sätt och vara både energi- och 
effektrelaterade. ToU-tariffer är volymetriska energitariffer som har en fast prisvariation i olika 
perioder. Sådana tariffer har en osäker påverkan på topplasten och passar bäst för att spegla den 
underliggande strukturen i nätförlusterna. Enligt teorin, bör energitariffer endast spegla kortsiktigt 
rörliga kostnader.  

Det finns en rad olika effektbaserade tariffmodeller som ger olika starka prissignaler i höglast. Det 
är en diffus gräns mellan effekttariffer som ger starka prissignaler (Critical Peak Pricing) och som 
inte ger starka prissignaler (abonnerad effekt eller tariff baserad på säkringsstorlek) och som därmed 
passar bättre som residuala tariffer.   

Några effekttariffer kombineras med energitariffer. Det finns till exempel tariffmodeller där man ger 
en prissignal baserad på maximal effekt, och täcker övriga kostnader genom en energidel. Enligt 
teorin skulle man ålägga en energidel som speglar energiförluster i nätet och en effektdel som 
speglar marginella investeringskostnader i nätet.  

Om en sådan tariff (baserad på uppmätt effekt i nätets topplast) ska vara effektiv som en prissignal, 
måste kunden kunna förutsäga när topplasten uppstår. Skillnaden mellan kundernas topplast och 
systemets topplast är liten om de flesta kunder har sitt maximala uttag samtidigt. En tariff som är 
relaterad till referenstimmar relaterade till kan vara svårare att förstå för mindre nätkunder eftersom 
man inte kan ta reda på när nätets topplast inträffar och inte kan anpassa sin användning. Om 
kunderna inte förstår eller tycker en tariff är komplicerad, blir rimligen incitamenten till att reagera på 
tariffen också svagare.  

En effekttariff relaterad till nätets topplast är synnerligen mer effektiv om det är enkelt för kunden att 
anpassa sig till den, till exempel genom en automatisk styranordning. Vid en tariff relaterad till 
kundens maximala last eller ett antal kända referenstimmar, riskerar man att kundens anpassning 
inte gynnar nätet och i värsta fall att anpassningarna endast flyttar effekttoppen. I båda fallen utför 
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kunden mer eller mindre kostsamma anpassningar utan att kostnaderna matchas av besparingar i 
nätet. 

Om man introducerar en effekttariff som det är lätt för kunden att anpassa sig till, är det viktigt att 
tariffsatsen speglar långsiktiga nätkostnader. Annars ger inte tariffen en effektiv prissignal.   

Det kan vara en utmaning för utformning av effektiva tariffer att konsumtionsprofilen och därmed 
kapacitetsutnyttjandet och tidpunkten för maximal last är olika i olika delar inom ett nätområde, därför 
att elnätsföretagen enligt lagen inte får differentiera tariffen inom ett distributionsområde geografiskt. 
Om tariffen anpassas till de delarna där kapacitetsbrist kan inträffa, blir tariffen inte effektiv för kunder 
i andra delar av nätet, och om tariffen inte anpassas, måste elnätsföretaget investera i den delen av 
nätet där kapacitetsbrist kan inträffa även om det inte är lönsamt.   
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3 ERFARENHETER FRÅN INTERNATIONELLA REGLERINGSMYNDIGHETER 

Baserat på situationen i den svenska elmarknaden syftar valet av internationella 
regleringsmyndigheter vi valt som fall i analysen till att skildra olika aspekter genom att välja 
jurisdiktioner som delar minst ett element med Sveriges förutsättningar. 

Mot bakgrund av denna utgångspunkt väljs fall med avseende på länders rambetingelser, 
energikällor och marknadsdynamik, samt geografiska likheter. För att få insikt om de möjligheter 
som finns tillgängliga för Ei avseende situationen i Sverige har endast länder som nyligen förändrad 
regleringen av nättariffer betraktats. Ett mål var att analysera olika tariffutformningar för att lyfta fram 
de gemensamma problem som adresseras och hur olika utgångspunkter kräver olika angreppssätt. 

På grund av begränsad information om erfarenheter med förändringar i tariffutformning valdes fallen 
också efter kvaliteten på den dokumentation som fanns tillgänglig. Om en ny förordning hade införts 
alldeles nyligen, var chansen att hitta tillräckliga uppgifter begränsad. Däremot är nyare fall desto 
mer intressanta. Vi försökt hitta en balans mellan dessa kriterier för att visa upp resultat från studier 
av reformerna. Dessutom fokuserade vi på att få mer information om reformprocessen i de intervjuer 
som genomfördes för att visa utmaningar som inte bara är relaterade till tariffutformningen, utan 
även kommunikation, struktur och genomförandet av de enskilda stegen i processen för en lyckad 
övergång till och acceptans av den nya modellen. 

Allmän information om riktlinjer och föreskrifter för ett mer effektivt utnyttjande av elnätet var därmed 
grunden för de fall vi valde. Från elva alternativ – Nederländerna, Norge, Luxemburg, Spanien, 
Italien, Frankrike, Schweiz, USA, Kanada, Australien och Storbritannien – valde vi slutligen att 
fokusera på Norge, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Italien och Australien. 

De övriga alternativen analyserades inte ytterligare då det fanns mindre information tillgänglig jämfört 
med de valda fallen och de inte heller motsvarade Sveriges profil lika bra som det slutliga urvalet. 

I nästa kapitel beskrivs de specifika fallen närmare, och i synnerhet relevansen för analysen hos de 
specifika länderna ytterligare. 

Vi har genomfört intervjuer med fem myndigheter. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade 
intervjuer baserade på följande huvudfrågor: 

Tabell 1: Översikt över intervjuer med myndigheter 

Myndigheter vi har intervjuat Intervjufrågor 

Norge – Norska vatten- och 
energidirektoratet (NVE) • Vilka är era nuvarande nättariffregleringar eller riktlinjer? Vilka är 

huvudprinciperna för tariffutformning? 

• När infördes eller reviderades den nuvarande regleringen för 
nättarifferna? Varför ändrades tariffutformningen? 

• Vilken process inledde ni före regleringsändringarna? Studier, 
offentliga utfrågningar, kommunikation med nätföretag/nätkunder 
mm? 

• Har ni utvärderat processen? Vilken positiv och negativ 
erfarenhet fick ni? Vad skulle ni ha gjort annorlunda? 

• Hade förordningen de förväntade effekterna på nättarifferna och 
nätkundernas beteende? Har du sett någon påverkan på 
nättarifferna? 

• Vad är förhållandet mellan tariffer och den allmänna regleringen 
av elnätsföretag? 

Nederländerna - Authority for 
Consumers & Markets (ACM) 

 

Italien – ARERA 

Storbritannien – Ofgem  

Australien – AER 

Kanada - OEB 

Förhållandet mellan tariffer och den allmänna regleringen av elnätsföretagen, enligt den sista frågan, 
beskrivs inte närmare, då vi fick begränsad information om detta i intervjuerna. Syftet med denna 
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fråga var att få fram sådan information i den mån det var essentiellt för att förstå regleringen av 
tariffer, vilket det inte var i de flesta fallen.  

I tabellen nedan har vi gett en kort beskrivning av de olika ländernas regleringsroll i processen med 
tariffer, vilka regleringar som gäller idag och information om ändringsarbete som pågår idag.  

Tabell 2: Internationella myndigheter – översikt 

Område Roll 
Antal 
elnätsföretag 

Dagens tariff Pågående tariffprocess 

Norge 

Ge ramar och principer för 
hur elnätsföretagen kan 
utforma sina tariffer genom 
föreskrift 

~120 

Miniminivå för energitariff = 
förluster 

Miniminivå för fast del = 
kundspecifika kostnader 

NVE arbetar på förslag 
om en effektbaserad 
tariff 

Nederländerna 
Fastställa vilken 
tariffmodell elnätsföretagen 
ska använda 

8 
Säkringsbaserad tariff införd 
2009, fast del utgör 10 - 12 
procent 

Alternativa 
kapacitetsbaserade 
tariffer diskuteras 
p.g.a. införande av 
smarta mätare under 
2020 

Italien 

Fastställa en uniform tariff 
för alla nätkunder och 
fördela intäkterna mellan 
elnätsföretagen enligt 
deras kostnader 

~140 Progressiv volymetrisk tariff 

Beslutat gradvis 
införande av effekttariff 
baserad på abonnerad 
effekt från 2020. 
Processen startade i 
2013. 

Storbritannien 

Utforma detaljerade 
riktlinjer för tariffutformning 
inklusive metodik för att 
fastställa tarifferna 

14 

Common Distribution 
Charging Methodology: Fast 
del, energitariff, kapacitetsdel, 
reaktiv effekt, 
överskridandetariff; (egen 
tariff för HV kunder)  

Tarifföversyn är 
påbörjad, gäller både 
prissignal och 
residuala delar 

Australien 

Årligt godkännande av 
tarifförslag från 
elnätsföretagen, både vad 
gäller nivå och 
överensstämmelse med 
fastställda principer 

18 

Ska innehålla ett element 
som reflekterar kortsiktiga 
marginalkostnader, ett 
element som reflekterar 
långsiktiga 
marginalkostnader, ett fast 
element och ett residualt 
element.  

Är på väg att övergå 
från volymetriska 
tariffer till 
effektbaserade tariffer. 
Processen startade för 
10 år sedan.  

Ontario, 
Kanada 

Fastställer tariffstrukturen 
och tariffsatserna 

~70 

Obligatorisk ToU-tariff, fyra 
lastperioder över dygnet, 
differentierade satser mellan 
sommar och vinter.  

Testar mer dynamiska 
tariffmodeller genom 
pilotprojekt 

 

För att jämföra de olika ländernas regleringar och visa vilket land som har störst frihetsgrad för 
elnätsföretagen och vilket land som har den mest detaljerade regleringen, har vi placerat länderna i 
en skala nedan.  
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Figur 2: Jämförelse av ländernas regleringar 

 

Källa: THEMA:s egen representation 

Skalan går från 1 - 6, beroende på hur detaljerad regleringen är. Regleringarna i början av skalan 
har stor grad av frihet. Regleringsmyndigheten sätter ett ramverk men elnätsföretagen bestämmer 
själva hur tariffutformningen ska se ut. I andra änden av skalan är elnätsföretagens tariffer detaljerat 
reglerade och regleringsmyndigheten sätter tarifferna direkt. 

I Australien föreslår exempelvis elnätsföretag sina egna tariffer till regleringsmyndigheten som sedan 
godkänner dem enligt kriterierna i intäktsreglering och rättvise- och jämställdhetsbestämmelser. I 
Italien ställer däremot regleringsmyndigheten gemensamma nättariffer för alla kunder i Italien som 
sedan måste genomföras av elnätsföretagen. I ett ytterligare steg kompenseras skillnader i 
genomsnittliga distributionskostnader av ARERA (regleringsmyndigheten).  

3.1 Norge: NVE 

3.1.1 Dagens reglering av nättariffer 

Vi har valt att studera tarifferna i Sveriges grannland Norge, som har liknande geografi och klimat. 
NVE, regleringsmyndigheten i Norge, har arbetat med en förändring av tariffutformningen sedan 
2013 och är ett gott exempel på hur en ny tariffutformning kan etableras.  

NVE ger ramar och principer för hur elnätsföretagen kan utforma sina tariffer genom föreskrift. 
Jämfört med andra nordiska länder har Norge något tydligare krav för tariffutformning, även om det 
fortfarande finns ett stort utrymme för elnätsföretagen att fastställa sina egna tariffer inom reglerad 
intäkt. 

Det allmänna kravet för nättariffer är detsamma som i andra nordiska länder: tariffer måste vara 
objektiva och ej diskriminerande och samtidigt bidra till ett effektivt nätutnyttjande. Detta krav 
infördes vid implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet och har även nämnts som 
bakgrund för ändring i tariffregleringen i andra länder, såsom i Italien. Det finns inga krav om en 
effektdel varken för små eller stora kunder. Men, om en effektdel ska användas finns beskrivningar 
för hur det ska göras. 

Stora kunder, med elanvändning över 100 000 kWh/år, har haft krav på timmätning sedan 2006. På 
grund av detta har de flesta elnätsföretag valt att introducera en effektdel i tarifferingen av stora 
kunder. För de flesta kommer den största delen av elnätsföretagens intäkter från stora kunder från 
effektdelen av tariffen, men utformning och prisdifferentiering över året skiljer sig mycket mellan 
elnätsföretagen. Det är emellertid även tillåtet med energitariffer, och något av elnätsföretagen har 
valt att inte introducera effektdel för sina stora kunder.  

De flesta små kunder (med årlig elanvändning under 100 000 kWh) har en tariffutformning som 
består av en överföringsdel och en fast del. Det finns inget i dagens regelverk som hindrar 
elnätsföretagen att introducera en effektdel för små kunder, och något av elnätsföretagen har valt 
att introducera detta.   

Enligt förskriften (se bilaga 2, § 14 - 2) ska tariffen för kunder som inte har en effektdel innehålla:   

• ett årligt fast element som i storlek minst ska täcka årliga fasta kostnader för generell 
kundhantering inklusive fakturor 

• en energiavgift som minst ska täcka marginella förluster i nätet 

ItalienAustralien NederländernaOntario UK

1 2 3 4 5

Norge

6
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I praktiken har de flesta elnätsföretags små kunder en kombination av dessa två element, men 
förhållandet mellan dem varierar. Några elnätsföretag har en tariff där största delen av intäkterna 
består av ett årligt fast element (beroende på säkringsstorlek) och med en minimumnivå på 
energielementet, men för andra elnätsföretag är det istället tvärt om.  

3.1.2 Syftet med ändrad tariffreglering 

Regleringsmyndigheten for energi (RME) är en del av vatten- och energidirektoratet (NVE) och är 
bland annat ansvarig för monopolregleringen i energisektorn i Norge. NVE/RME har arbetat med 
tariffrågor under flera år. Det händer stora förändringar nedströms på elmarknaden och det finns en 
risk för att effektuttaget ökar mer än energiförbrukningen, något NVE redan ser tydliga tecken på i 
sin statistik. NVE har sett exempel på elnätsföretag som har anpassat sina samtidighetsfaktorer med 
något som motsvarar en ökning av maximal kapacitet på 10 procent – kapacitet som utan denna 
anpassning kunde använts av nya kunder. 

Syftet med ändringar i tariffen från NVE:s sida var både att ge incitament till förändringar i 
konsumtionsprofilerna bland kunderna nu, men även att undvika att nätkostnaderna distribueras fel 
i framtiden. NVE ser att användningsmönster redan har börjat ändras, bland annat som följd av 
laddning av elbilar. Det är viktigt att utnyttja de existerande anlägg så gott man kan, och undvika 
högre investeringar i nätet än nödvändigt. Om man inte adresserar utmaningen tidigt, kan en 
tariffändring ge stora konsekvenser framöver för dem som redan ökar sin effektanvändning mer än 
energin.  

Process 

Sedan 2013 har NVE arbetat för att införa ny tariffreglering for hushållskunder. Traditionen vid 
ändringar i reglering är en nära dialog med berörda parter innan ändringen sker. NVE har genomfört 
två remisser och haft ett stort antal presentationer och diskussioner med branschen och andra 
intressenter. Trots detta är status att man inte har funnit en tariffmodell som får tillräckligt stöd för att 
implementeras.    

NVE började sitt arbete med att ändra tariffutformning med att ta fram flera principiella analyser om 
hur tariffer borde utformas för att ge nationalekonomiskt riktiga incitament och fördelning samtidigt 
som de reflekterar nätkostnaden.  

• 2013: THEMA framställde rapporter om prissättning av överföringskapacitet med AMS 
(THEMA, 2013b) och insamling av residuala nätkostnader med AMS (THEMA, 2013a), där 
olika typer av tariffer utvärderas mot nationalekonomiska principer.  

• Hösten 2014 framställde EC Group en rapport som handlade om framtida utformning av 
nättariffer (EC Group, 2014). Baserat på kostnadsstrukturen i elnätet rekommenderas en 
säkringstariff som utgör ungefär 80 procent av elnätsföretagets kostnader i kombination 
med en energidel som utgör de resterande 20 procenten. 

2015 hade NVE sin första konceptremiss där NVE varnade om en ändring i föreskriften från 
volymetriska nättariffer till nättariffer baserad på någon form av kapacitetsbaserade tariffer. Innan 
remissen hade NVE genomfört möten med branschen och informerat om remissen på ett stort antal 
seminarier och mötesplatser i branschen. Tariffen skulle uppfylla två övergripande 
samhällsekonomiska principer, främjande av optimalt utnyttjande av nätet och riktiga investeringar i 
nät, produktion, konsumtion och alternativ till elektricitet (NVE, 2015). NVE bad om förslag på goda 
koncept för kapacitetsbaserade tariffer, inkluderat huruvida regleringen borde gälla för små och stora 
kunder. Från branschen var det ett allmänt stöd till kapacitetsbaserade tariffer, men förslagen på hur 
de borde utformas varierade mycket mellan elnätsföretagen. Elnätsföretagen har varit aktiva i 
diskussionen om prissignaler, men mindre aktiva i diskussionen om fördelningen mellan kunder. 
Samtidigt har enskilda elnätsföretag haft en önskan om att riktlinjerna skulle spegla deras egna 
tariffutformning 

Den andra intressegruppen hade få synpunkter eller invändningar till effekttariffer i den första 
remissen, men var heller inte lika involverat i processen på grund av att remisser i huvudsak 
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skickades till elnätsföretag och andra i branschen. Men remissen och NVE:s planer om ändringar i 
tariffen blev omtalade i tidningar och andra medier. 

Efter remissen började NVE arbetet med att ta fram ett konkret förslag till tariffreglering. Som en del 
av detta arbetet genomfördes fokusgrupper där konsumenter fick ge sina synpunkter på olika typer 
av kapacitetstariffer. Konceptet med abonnerat kapacitet fick bästa bemötandet från 
undersökningen. 

En andra remiss genomfördes i 2017 med förslag om införande av abonnerad effekt som tariffmodell 
för hushållskunder (NVE, 2017). Tariffmodellen innebar att elnätsföretagen ska föreslå nivån på 
abonnemanget för sina kunder utifrån tidigare förbrukningsmönster, men kunderna själva väljer 
nivån. Elnätsföretagen var mycket negativa till NVE:s föreslagna utformning, mycket på grund av 
krav om att elnätsföretagens skulle ansvara för att föreslå nivån for effektabonnemanget för den 
enskilda kunden. Det var också mycket motstånd mot att stora kunder som redan har en effekttariff 
också omfattas av ny reglering, något som i sådana fall innebär att alla kundgrupper får samma tariff. 

NVE har haft dialog med konsument- och fastighetsorganisationer genom hela processen. Någon 
av organisationerna kom med synpunkter redan i första remissen. Andra deltog senare och gav inte 
synpunkter förrän den andra remissrundan, och var då negativa till effekttariffer eftersom de ser 
tariffen som en ny avgift för slutkunden. De föredrar att behovet av att minska effekttoppar hellre 
uppnås via positiva incitament.  

Tjänsteleverantörerna var något överraskande negativa till effekttariffer. Som konsument- och 
fastighetsorganisationerna, argumenterar också dessa aktörer för att behov av reducerad topplast 
hellre bör hanteras med positiva incitament, och även med efterfrågerespons. Tjänsteleverantörerna 
levererar mycket utrustning och tjänster relaterade till energieffektivisering. En möjlig orsak till deras 
negativa inställning kan vara att de ser att efterfrågan på dessa tjänster kan bli lägre om effekttariffer 
ger svagare incitament till energieffektivisering. 

I efterhand av andra remissrundan önskade NVE dialog med någon av aktörerna för att förstå deras 
invändningar mot abonnerad effekt, och för att se om de kunde tillmötesgå deras synpunkter genom 
att revidera förslaget. Under sommaren 2018 hölls dialogmöten och man kom ett steg vidare i 
processen. Men för att bemöta synpunkterna de fick såg NVE ett behov av att ha en ny remiss.  

Hösten 2018 annonserade NVE att dom planerade en ny remiss. Det betyder inte att NVE inte 
längre menar att abonnerad effekt kan bidra till att främja effektivt utnyttjande och utveckling i 
nätet, men att de ser att även andra modeller kan ge ett gott resultat. NVE arrangerade tre WS 
under vintern 2018/2019.  

Samtidigt som NVE annonserade att det skulle bli en ny remiss etablerades även kriterier som de 
menar är viktiga att relevanta tariffmodeller uppnår. Kriterierna som är etablerade är:  

• Energidelen ska vara lika med den marginella förlustkostnaden när kapaciteten i elnätet är 
god 

• Priset ska vara högre än den marginella förlustkostnaden när belastningen i elnätet är hög 

• De fasta kostnaderna i elnätet ska fördelas på ett rimligt sätt 

Under våren 2019 skulle NVE enligt plan definiera nya riktlinjer för tariffregleringar, men det blev 
under våren klart att remissen skjuts upp till hösten. 

3.1.3 Lärdomar från NVE:s process 

Genom samtal med NVE har vi fått höra deras synpunkter på vad som gick fel, vad de skulle göra 
annorlunda, samt vilka råd de vill ge andra regleringsmyndigheter som ska genomgå samma 
process.  

Första remissrundan (konceptremissen) var bred och inkluderade både hushåll och stora kunder i 
distributionsnätet.  
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I den andra remissrundan var mycket av kritiken riktad mot den föreslagna lösningen: abonnerad 
effekt, inklusive kraven på elnätsföretagen att föreslå rätt abonnemangsnivå för kunden. Denna 
detalj skapade mycket besvär som kunde ha undvikits vid tidigare diskussion av förslag med 
elnätsföretaget. Motståndet kring detta, gjorde att det allmänna stödet för effekttariffer försvagades. 
De stora kunderna gillade inte osäkerheten som uppstod kring deras framtida kostnader. Sådan 
osäkerhet kan göra processen svårare. 

Ett problem var att motståndarna av förslaget utmanade NVE att ge ett klart svar på frågan kring hur 
mycket nätinvesteringar som kan sparas. En god beskrivning av status och utmaningar i nätet 
saknades tidigt i processen. Våren 2019 har NVE beställd en konsultutredning för att beskriva 
utmaningar som vill uppstå i nätet i en framtid där alla har elbilar och inga incitament till att ladda 
smart med tanke på nätutnyttjande (DNV GL & Pöyry, 2019).  

NVE anser att de kunde gjort följande annorlunda:  

• Skulle ha varit tydligare med målet och etablerat tydliga kriterier tidigare i processen. 

• Kunde ha kontrollerat den föreslagna modellen mer med aktörerna i förväg för att tydligare 
svara på invändningar inför remissen – ta reda på om förslaget borde anpassas. 

• Kritiken mot abonnerad effekt kunde ha filtrerats ut genom att testa förslaget lite mer före 
remissrundan. Genom att få synpunkter på detaljerna i modellen tidigt kunde NVE ha tagit 
hänsyn till dessa när de utformade modellen, och man kunde undvikt att de grundläggande 
egenskaperna för modellen överskuggats.   

• Skulle ha bjudit in berörda parter till ett seminarium med NVE för att ge synpunkter och 
önskemål. Mindre betoning på offentliga presentationer. 

Som råd till andra regleringsmyndigheter menar NVE att det är viktigt att engagera aktörerna tidigt 
(WS), föra en dialog och uppmana aktörer till att vara tydliga med sina prioriteringar och 
ståndpunkter. Aktörers synpunkter och önskemål är viktiga att få fram, och det kan exempelvis göras 
vid en intresseanalys. Det är viktigt att aktörer är delaktig i vägvalen som ska tas; vad ska 
tariffutformningen bidra till (och vad är inte tariffens uppgift)? Ska man ha en standardiserad modell 
för hela landet? Hur stora frihetsgrader ska elnätsföretagen ha? 

NVE rekommenderar att börja med några kriterier för målen och vad som ska uppnås och använda 
detta som ett ramverk vid diskussioner. NVE:s erfarenhet är att det är viktigt att beskriva i detalj vilka 
utmaningar man vill uppnå med att ändra tariffstrukturen.  

De föreslagna förändringarna borde testas i pilotstudier. Här bör man vara förberedd på frågor som 
kan uppstå, alltså är det viktigt att skapa en kommunikationsstrategi.  

Det sista rådet från NVE är att skynda långsamt.   

3.2 Nederländerna: ACM  

Den nederländska kapacitetsbaserade nättariffen visar ett extremt fall av detaljerad reglering av 
nättariff och kan därför tjäna som ett lärande exempel om effekterna av ett annat tillvägagångssätt. 
Dessutom är informationsgrunden för reformprocessen omfattande och tillåter oss att beskriva 
resultaten samt de åtgärder som vidtagits för att genomföra reformen på djupet. Nederländerna har 
väl dokumenterad erfarenhet av förändringen och eftersom ett kapacitetsbaserat system borde 
utgöra det mest kostnadsreflekterande sättet att reformera nättariffering, kan lärdomar dras av deras 
implementering och tillvägagångssätt. 

ACM, regleringsmyndigheten i Nederländerna, fastställer vilken tariffmodell elnätsföretagen ska 
använda. Under 2009 införde den nederländska regleringsmyndigheten kapacitetstariffer baserade 
på säkringsstorlek för alla små el- och gasanvändare. Den tidigare tariffutformningen var 
volymbaserad. Idag är den genomsnittliga nättariffen till 90 procent kapacitetsbaserad, medan en 
fast del utgör 10–12 procent för hushållen. 
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De två främsta orsakerna till reformen 2009 var framförallt insikten om att nättarifferna för 
elnätsföretag huvudsakligen är beroende av kapacitet framför energimängd vilket gör 
kapacitetsbaserade tariffer mer rättvisa. En sänkning av de administrativa kostnaderna för mätning 
och fakturering skulle även ske då de nya tarifferna inte skulle kräva uppgifter om energimängd och 
skulle förenkla tillvägagångsättet för fakturering. Införandet av kapacitetstariffen gjorde det också 
möjligt att införa leverantörsmässig mätning och fakturering. I det första steget, från 2009, kunde 
leverantörer välja den leverantörsmässiga modellen, medan det år 2013 blev obligatoriskt. 

I den ursprungliga tariffutformningen skulle överföringsavgiften även bidra till energieffektivisering. 
För att mildra en försämring av incitamenten för energieffektivitet i den nya tariffutformningen ökade 
konsumtionsskatten per kWh samtidigt. 

Tarifferna är baserade på maximal kapacitet för kundanslutningen, dvs säkringsstorleken. Med 
införandet av smarta mätare som förväntas vara slutförda i slutet av 2020 diskuteras nu alternativa 
kapacitetsbaserade tariffmodeller, som tariffer baserade på faktisk kapacitetsanvändning. I 
Nederländerna är installationen av smarta mätare frivillig, men ett godkännande på 80 procent 
förväntas. 

Införandet av kapacitetsbaserade tariffer fick inte mycket uppmärksamhet. De flesta elnätsföretag 
förespråkade för reformen. Elnätsföretagen informerade sina kunder om ändringen i 2008 och 
upplevde inte något tryck på tid. Förändringen hände över natten, men kunder som fann de nya 
tarifferna sämre fick möjlighet att byta till en lägre säkringsstorlek mot en reducerad avgift under en 
övergångsperiod. 

Nederländerna upplevde inga problem relaterade till kunderna som ändrade sin säkringsstorlek 
"felaktigt". 

Innan introduktionen av kapacitetsbaserade tariffer beställde myndigheterna år 2007 en analys av 
effekterna av introduktionen av tre nya funktioner på slutanvändningsmarknaden: 

1. Smarta mätare 

2. Leverantörcentrerad modell  

3. Kapacitetsbaserade tariffer  

Sammanlagt beräknade analysen en total kostnadsreduktion på 100 miljoner euro per år, varav 
kapacitetsbaserade tariffer beräknades till 30 procent. Att uppskatta denna kostnadsminskning var 
utmanande. De behövde exempelvis data och information från Elnätsföretagen, som hade ett 
incitament att underskatta den förväntade kostnadsreduktionen. 

Intäktsramen för Elnätsföretagen minskade enligt den beräknade kostnadsminskningen som resultat 
av tariffändringarna. Detta gjordes för att säkerställa att effektivitetsvinsten skulle överföras till 
konsumenterna.  

2013 beställde ACM en analys av de realiserade kostnadsbesparingarna från introduktionen av 
kapacitetsbaserade tariffer och leverantörcentrerade modell (ECORYS, 2013) och en bedömning av 
förväntade besparingar till 2016 för att göra modellen obligatorisk. (Smarta mätare genomfördes inte 
vid den tiden.) Eftersom de två funktionerna introducerades samtidigt, var det svårt att urskilja 
effekten av de kapacitetsbaserade tarifferna. Utifrån erfarenheterna från 2009 - 2012 uppskattades 
de två åtgärderna leda till en minskning av kostnaderna på nästan 40 miljoner euro år 2013 och 
nästan 80 miljoner euro år 2016. Dessa besparingar gäller både el och gas och omfattar 
administrativa kostnader relaterade till mätningar, databehandlingar och fakturering och inkluderar 
inte någon bedömning av påverkan på nätinvesteringar eller driftskostnader. Fördelarna med en 
kapacitetsbaserad tariff beror således på att det är administrativt enklare för Elnätsföretagen än den 
tidigare energibaserade tariffen. 

Vad vi känner till har det inte gjorts en utvärdering av själva processen med att introducera en ny 
tariffutformning.  

Idag blir energibeskattningen mycket uppmärksammad eftersom den utgör 40 procent av den totala 
kostnaden för el. Nätkostnaderna är 20 procent och energiförbrukningen 40 procent. 
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Lärdomar från ACM:s process 

En viktig lärdom från processen är att kommunikation är grundläggande. Elnätsföretagen var 
skyldiga att informera kunderna om möjligheten att ändra säkringsstorleken med rabatt. Många 
kunder reagerade emellertid inte på detta erbjudande i tid, och det visade sig att informationen inte 
hade varit tillräcklig. Detta gav en reaktion från konsumentorganisationen, och myndigheterna 
tvingades förlänga möjligheten att minska säkringsstorleken till en lägre avgift samt ersätta 
skillnaden mellan den gamla och den nya säkringsstorleken. 

Regleringsmyndigheten själv gav inte någon annan information än ett generellt meddelande på 
deras hemsida. 

Regleringsmyndigheten anser också att det var viktigt att ha god kontakt med Elnätsföretagen och 
involvera andra relaterade myndigheter. Exempelvis var det fördelaktigt att ändringar i 
tariffutformningen och energibeskattningen kunde samordnas. 

3.3 Italien: ARERA 

Italien tredubblade nyligen sin kapacitetsdel och ökade den fasta tariffdelen för hushåll. 
Utmaningarna i Italien skiljer sig från de i Sverige på grund av en helt annan konsumtionsprofil för 
det genomsnittliga hushållet. Emellertid kan processen i Italien ge viss insikt om hur en övergång till 
en annan tariffutformning kan genomföras med minimering av negativa konsekvenser för kunder och 
utan att frågan blir onödigt politisk kontroversiell. 

Till följd av användning av gas för uppvärmning är elbehovet i italienska hushåll generellt lågt jämfört 
med grannländerna. Hög belastning ligger omkring 55 GW, även om hushållens kapacitet överstiger 
90 GW. Sedan 1970-talet har kunderna haft en effektgräns i sitt tillslutningsavtal med 
elnätsföretaget. Tarifferna har dock inte varit relaterade till effektgränserna, men alla hushåll fick en 
brytare installerad som slogs ut om effektgränsen överskreds. Avbrytaren kunde kopplas in manuellt 
av kunden. Smarta mätare har börjat användas i ett mycket tidigt stadium för att ge ökad information 
och motverka elstöld. Som en följd av oljekrisen etablerades en progressiv nättariff som i huvudsak 
förblev oförändrad tills tariffreformen infördes 2016.11 

Den italienska regleringsmyndigheten ARERA är fullständigt ansvarig för att fastställa den enhetliga 
utformningen för nättariffen och nivån för hela landet. Som följd av implementeringen av EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU), teknikutvecklingen och omvandlingen av elsystemet, 
gav Italiens regering 2013 ARERA i uppdrag att göra en översyn över tariffstrukturen med målet att 
utforma en mer rättvis och skälig tariff. Den då befintliga progressiva volymetriska tariffen skulle 
innebära att en fördubbling av elförbrukningen skulle kunna fyrdubbla elkostnaden. Detta ansågs 
som oproportionerligt ansträngande för stora familjer medan fritidshusägare inte bidrog med sin 
rättvisa andel av nätkostnaderna. Det gav också höga negativa incitament för en ökning av elbilar i 
italienska hushåll. 

På grund av tillhandahållandet av enhetlig tariffering över hela landet och den långsträckta nord-
sydliga formen av landet, med hänsyn till mycket varierande konsumtionsprofiler beroende på 
kundernas läge, var införandet av en ToU-tariff utesluten från början. Istället är den nya 
kostnadsreflekterande tariffen baserad på tre delar: en årlig fast del för att täcka mätnings- och 
faktureringskostnader, en avtalsenlig del för att täcka distributionsnätskostnaderna och en energidel 
för att täcka överföringskostnader (system). En icke-progressiv volymetrisk tariff infördes och 
kostnaden för kontraktsskapacitet ökade från mindre än 8 €/kW/år till omkring 24 €/kW/år. 

                                                

11 Detta var nödvändigt för att begränsa konsumenters energibehov i tider då en hög andel el fortfarande producerades i 
oljedrivna kraftverk. 
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Figur 3: Jämförelse av italienska distributionstariffer före och efter reformen 

o  o  

Källa: ARERA (2018) 

Processen har utförts i flera steg: 

• År 2013 lades ett förslag till en ny lag upp om avlägsnandet av progressiviteten  

• Är 2014 utfärdades en slutgiltig lag om genomförande av energieffektiviseringsdirektivet av 
regeringen. ARERA inledde en konsekvensbedömning (RIA) och ett omfattande samråd i 
två omgångar hölls. En frivillig tvåårig pilotstudie startades för hushåll som använde 
elektriska värmepumpar som enda uppvärmningssystem. 

• Under 2016 - 2017 infördes en övergångsstruktur med reducerad progressivitet. 

• År 2017 genomfördes en komplett kapacitetstariff. Kunder som är villiga att anpassa sitt 
avtal får reducerade avgifter till slutet av 2019. 

• Progressiviteten kommer att fullkomligt tas bort före 1.1.2020 efter en försening på två år 
för att underlätta övergången. 

I den första utfrågningsrundan presenterades fyra alternativ. Dessa granskades och justerades efter 
återkopplingen som gjordes av delägare, och undersöktes sedan i samråd i en andra omgång. I 
utfrågningarna hade delägarna en månad att reagera. ARERA mottog reaktioner från många 
delägare. Dessutom höll de många privata möten (vid begäran) och gav sina åsikter till parlamentet. 
Leverantörerna var oroliga för reaktioner från kunder, men var generellt stödjande. Det uppfattades 
som positivt att standardräkningen gjordes mer begriplig, vilket underlättades av att den nya tariffen 
hade en enklare utformning än den gamla. Reformen väntas öka energiförbrukningen, vilket är bra 
för leverantörerna. Det var också viktigt att den nya modellen accepterades och frågor om 
energifattigdom och RES-incitament togs upp. 

Den reformerade hushållstariffen är fortfarande baserad på kontraktskapaciteten och hushållen har 
fortfarande brytare som kopplar bort lasten om kontraktskapaciteten överskrids, men kostnaden för 
varje kW kontraktskapacitet är tredubblad. För att underlätta övergången kunde kunderna anpassa 
sin kontraktskapacitet uppåt eller nedåt med 0,5 kW baserat på deras uppmätta höglast. Detta är nu 
obligatoriskt och rapporteras på de månatliga räkningarna utfärdad av leverantörer. Dagen och 
timmen för höglast specificerades dessutom, så att konsumenterna kunde ta reda på när de 
konsumerade mest el och anpassade sitt beteende i enlighet därmed innan de beslutade om att 
anpassa sin kontraktskapacitet. 

En uppgiftsinsamling i 2011 - 2012 visade att cirka 15 procent av hushållen inte behövde sin 
kontraktkapacitet vilket innebar att de skulle dra nytta av att anpassa nivån till sin faktiska 
konsumtion. 
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En annan oro var tillhandahållandet av incitament för energieffektivisering. En kapacitetstariff verkar 
inte stimulera adekvata svar från kunderna för att uppnå dessa mål. Ändå är ökningen av 
kontraktkapaciteten dyr och således motiveras konsumenten att hålla sig under den kapacitetsnivån. 
En utvärdering utförs av ARERA, men för närvarande finns inga resultat tillgängliga om huruvida den 
nya tariffutformningen främjar eller begränsar RES-tillväxt och energieffektivisering. 

Jämfört med den gamla tariffen är användningen av elektriska och elektroniska komponenter mycket 
mer stimulerad av minskning i progressivitet. I den nya modellen kan en ökad kontraktkapacitet 
fullständigt hindras om kunderna laddar elektronik på natten och använder sin höglast effektivt. 
Detsamma kan sägas om expansionerna av värmepumpar. En frivillig 2-årig pilotstudie, lanserades 
2014, med fullständig borttagning av progressivitet för kunder med värmepumpar eller effektiva 
värmesystem, eftersom huvudvärmesystemet fick >12 000 applikationer, varav hälften hade 
solceller installerade. Detta visar att den nya tariffutformningen också är attraktiv för kunder som är 
energieffektiva och utför förnybara energiåtgärder. 

Gällande kommunikation var målet att göra reformen acceptabel och förståelig ur kundernas 
perspektiv. (År 2000 stoppades ett initiativ för att ändra tariffregimen av politisk opposition.) Ett 
uppslag i pressen efter införandet av reformen misslyckades dock att förklara reformen korrekt. 
Opinionen förstod inte att reformen inte skulle öka de totala kostnaderna och detta hade en stor 
negativ inverkan på den allmänna opinionen, vilket ledde till mycket politisk uppmärksamhet och 
utfrågningar i riksdagen. Regleringsmyndigheten lyckades emellertid att försvara rationalet bakom 
reformen och parlamentet tog inga formella initiativ för att stoppa den.  

Information om ändringarna i tariffutformningen genomfördes genom två kanaler: 

1. Leverantörer blev ombedda att kort introducera reformen i elräkningar, men meddelandet 
var begränsat till 250 tecken, vilket begränsade dess informationsvärde. 

2. En tecknad film kördes på nationell tv men fick negativ återkoppling. 

Vi känner inte till att det gjorts en utvärdering av själva processen med att introducera ny 
tariffutformning. I efterhand anser ARERA att de borde ha arbetat mer med journalister och tidningar 
för att förklara resonemanget bakom reformen och ge en korrekt beskrivning av processen, samt 
publicera informationsvideon för att lättare nå en bredare publik. 

Lärdomar från ARERA 

Tät kommunikation med elnätsföretag och elhandlare och ett fokus på kundernas perspektiv för att 
förenkla beskrivningen av tariffreformen var bland nycklarna för att genomföra en lyckad reform. 
Enligt ARERA är det också gynnsamt att ha en anpassningsperiod för att undgå för abrupta hopp i 
nättarifferna och ge slutkunderna möjlighet att anpassa sig till den nya tariffen i en övergångsperiod.  

En klar kommunikationsstrategi och samarbete med media för att få en precis och korrekt 
beskrivning av reformen, både när det gäller syftet med den och konsekvenserna av den för 
kunderna, kan ge bättre acceptans bland slutkunder och politiker.  

3.4 Storbritannien: Ofgem  

Storbritannien har ett väldigt invecklat och komplext system för nättariffer och utför för närvarande 
en omfattande tarifföversyn. Syftet är att få en bättre uppfattning om processen kring en tariffreform 
i ett system med mycket detaljerad reglering och att uppnå mer kostnadsreflektiva tariffer, samt att 
tillhandahålla effektiva signaler till slutkunder om var och när de bör ansluta sig till elnätet. Vidare 
bör snedvridningar i användningen av systemet till följd av den befintliga tariffmodellen minskas, och 
existerande nätkapacitet användas mer effektivt för att minimera framtida nätkostnader.  

För att förbereda konsumenter för de kommande förändringarna driver Ofgem en omfattande 
kommunikationskampanj med fokusgrupper, webinars, en särskild webbportal, intressent-
diskussioner osv. Ofgem:s erfarenhet av att identifiera ineffektivitet och åtgärda den i en kontinuerlig 
förbättringscykel kan fungera som ett värdefullt exempel för Ei om hur man hanterar utmaningar i en 
elmarknad som omvandlas snabbt. När variabel småskalig elproduktion och energilagring i 
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anslutning till distributionsnätet och lasten för elbilar och värmepumpar ökar, leder det till att 
kostnadsreflektiviteten i nättariffen hamnar under press. 

För 14 licensierade stora elnätsföretag och några mindre oberoende elnätsföretag, använder Ofgem, 
Storbritanniens regleringsmyndighet, priskontroll via intäktsreglering. Intäktsramen ska täcka elnäts-
företagens driftskostnader och kostnaderna för förstärkning och expansion av nätet. Intäkterna krävs 
huvudsakligen in från nätkunderna genom anslutnings- och systemavgifter (Connection and Use of 
System Charges, DUoS). Metodiken för att fastställa tariffer är tvåfaldig: Common Distribution 
Charging Methodology (CDCM) beräknar tariffen för låglast- och höglastkonsumenter; EHV12 
Ditribution Charging Methodology (EDCM) används för kunder med extra hög last. Medan metodiken 
är samma för alla elnätsföretag, beaktas de särskilda förhållanden i varje elnätsföretags område och 
antalet kunder i beräkningen av intäktsramen.  

Det reglerade intäktstaket och måttstocksreglering uppmuntrar till konkurrens mellan elnäts-
företagen. Den nuvarande tariffkontrollperioden gäller från 2015 till 2023 och sätter intäktsramen i 
enlighet med elnätsföretagets incitament, innovation och resultat. Detta innefattar en basintäkt för 
att återvinna kostnader för utförande av verksamheten (prestationsbaserad, jämförd mot andra 
elnätsföretag), en mekanism för finansiering av oförutsedda kostnader och incitament i form av 
belöningar och sanktioner förknippade med de resultat som elnätsföretaget måste leverera. Både 
kvaliteten på leveranser och kundservice mäts genom indikatorer som ingår i priskontroll-
mekanismen och direkt påverkar en del av intäktsramen. 

Elnätsföretagen fakturerar inte kunderna direkt, utan via elhandelsföretagen. Distribution står för 15 
– 20 procent av konsumentens elräkning. Denna så kallade elhandlarcentriska modellen är för 
närvarande under granskning i en annan arbetsgrupp i Ofgem. 

Tabell 3: Ofgem:s mål för de nuvarande tariff-reformerna 

 

Källa: Ofgem (2019) 

På grund av problemet med att det nuvarande ramverket för att täcka residuala nätkostnader skulle 
ge incitament till ineffektivt utnyttjande av nätet, har Ofgem initierad två parallella processer, 
Targeted Charging Review (TCR) och Significant Code Review (SCR). Målet är att svara på frågan 
om vem som ska betala residuala kostnader (produktion, slutanvändning, eller båda), hur tariffer ska 
krävas in (genom fasta, kapacitetsbaserade, eller volymetriska tariffer) och hur tarifferna ska 
implementeras (differentiering efter spänning, kundkategori, förmåga att svara på signaler osv.). 
Principerna som används för att bedöma dessa alternativ är om de är rättvisa, minskar 
snedvridningar och är skäliga, samt praktiska överväganden. Residuala tariffer ska inte utformas för 

                                                

12 Extra High Voltage 
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att ge incitament till att använda nätet på ett särskilt sätt, men om de inte är väl utformade kan de 
snedvrida konkurrensen mellan olika nätanvändare och potentiellt leda till orättvisa resultat. 

Icke-kostnadsreflekterande element och kostnadsreflekterande element ses över parallellt, med 
målet att eliminera snedvridningar i nättariffen. Då behovet av nätet förändras över tid konstaterar 
Ofgem att även förordningen måste anpassa sig. Detta händer kontinuerligt men för närvarande har 
stora förändringar krävt ett omfattande översyn av de två regleringarna. 

Den nuvarande basis för beräkning av systemtariffen för industrikunder, tre 30 min-perioder av 
topplastbehov i nätet mellan november och februari (också kallad Triads), förväntas ersättas av 
segmenterade fasta avgifter, som föredras av Ofgem, eller av en kapacitetsbaserad tariff. För stark 
respons till tariffsystemet leder till ett behov av förändring, eftersom några slutkunders förmåga att 
undvika Triad-avgifter leder till att kostnaderna överförs på oflexibla konsumenter. En fast avgift 
skulle kunna återspegla den volym som förbrukas av varje segment som en andel av den totala 
konsumtionen. Ett kapacitetsbaserat tillvägagångssätt skulle emellertid gynna användare som kan 
vara flexibla med sin avtalade kapacitet. Ofgem planerar att implementera ändringar april 2021 eller 
2023 med en potentiell övergångsperiod på två år. Ofgem föreslår också att adressera embedded 
benefits, vilka är skillnaderna i tariffering av småskalig produktion i distributionsnätet jämfört med 
tarifferingen av större produktion både i distributionsnätet och i stamnätet.   

I den parallella översynen av föreskrifter (System Code Review) om Electricity Network Access och 
Forward-looking Charging, kommer reglering som fokuserar på kostnadssignal till nätkunderna 
förknippad med när och hur man användar nätet att överses. För närvarande är denna översynen i 
ett för tidigt stadium för att några slutsatser kan dras. Ei kan eventuellt kontakta Ofgem i ett senare 
skede för att få uppdaterad information om denna processen. 

Under tariffreformen arbetar Ofgem för närvarande i stor utsträckning med alla intressenter.  

Den initiala responsen från branschen har varit mycket entusiastisk och analyser har gett 
intressenter bra information och tillräcklig tid till återkoppling. Det är angeläget för Ofgem att hålla 
konsekvenser för sårbara kunder samt konsekvenser för olika regioner i åtanke.  

Lärdomar från Ofgem 

Ofgem initierade översynen över tariffregleringen på grund av växande svårigheter med allokeringen 
av nätkostnaderna och ett erkännande av att befintlig tariff inte är framtidsriktad. Rättvisa, 
reducerade snedvridningseffekter, skälighet och praktiska hänsyn är bakgrunden för tarifföversynen.  

Transparens kring processen har nämnts som en av de viktigaste aspekterna för att framgångsrikt 
genomföra förändringar. Ofgem försöker att inkludera alla relevanta intressenter och tillhandahålla 
en omfattande kommunikation via flera informationsplattformar så att intressenterna är löpande 
orienterade om innehållet i reformen, förberedda på möjliga konsekvenser och kan ge synpunkter 
till den detaljerade utformningen av den nya tariffutformningen (Ofgem, 2019). 

3.5 Australien: Australian Energy Regulator (AER) 

Australien införde smarta mätare väldigt snabbt, men led ett stort bakslag efter offentlig kritik på 
grund av kostnadsöverskridningar. Den nuvarande hanteringen av tariffer karaktäriseras sålunda av 
ett lugnare tillvägagångssätt för att undvika ett liknande bakslag. Trots att Australien har markant 
olika problem med kostnadsåtervinning jämfört med Sverige, och större risk av avbrott i nätet, har 
tema som automatisering och efterfrågeflexibilitet ofta blivit diskuterade och kommer i framtiden att 
hanteras genom reglering som ger incitament till elnätsföretagen att byta till en mer dynamisk 
tariffering.  

Australian Energy Regulator, AER, har en dubbel roll i förhållande till elnätsföretagen. De är 
ansvariga för den ekonomiska regleringen, det vill säga fastställandet av intäktsramar och därmed 
de totala tariffintäkter som kan tas ut på kunderna, och de ansvarar för godkännandet av de faktiska 
tarifferna som elnätsföretagen föreslår årligen. Den sistnämnda uppgiften inkluderar att kontrollera 
att tarifferna stämmer överens med principerna för nättarifferna.  
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Förordningen anger att tarifferna ska vara kostnadsreflektiva. Enligt principerna bör kostnads-
reflektiva tariffer omfatta en kortsiktig marginalkostnadsdel, en långsiktig marginalkostnadsdel, en 
fast del och en residual del, utan att de enskilda delarna specificeras närmare. Dessutom bör 
tarifferna vara förståeliga. Bilaga 3 innehåller relevanta utdrag ur Australias reglering av 
elnätsföretagen, som ger en överblick över systemets funktion.   

Australien befinner sig för närvarande i en övergångsfas från volymetriska tariffer till 
kapacitetsbaserade tariffer. Reformen initierades på grund av ökningen av luftkonditionering och 
solpaneler som startade för ungefär 10 år sedan, och med insikten att från dessa utvecklingar 
medförde den volymetriska tariffen förvrängda prissignaler, vilket i sin tur gav ökade nättariffer. De 
fann att 20 - 30 procent av ökningen av nätkostnaderna kan hänföras till endast 1 - 2 procent av 
elanvändningen. 

Tariffreformen startades för 6 - 7 år sedan som ett svar på denna utveckling, och innan trycket på 
systemet blev för högt. Syftet var att sprida efterfrågan efter el mer över dygnet. Det har tagit 3 - 5 
år att komma till den nuvarande situationen: 

• Energikommissionen inledde processen genom att föreslå en rad rekommendationer som 
skapar ramar för tariffreform och nya regler för nättariffer.  

• Principerna i ramverket godkändes på federal och statlig nivå, vilket också gav ändringar 
som ger specifika roller till elnätsföretag. Även om det fanns en allmän acceptans på 
politisk nivå skulle reformen skapa vinnare och förlorare, och svaren på den nya ramen 
återspeglade det. 

• En kritik var att många slutanvändare kanske inte förstår tariffen. Det är dock viktigare att 
elhandlare ser signalen och svarar genom att göra priserbjudanden i enlighet med detta. 
(Återförsäljarna är inte skyldiga att vidarebefordra nättarifferna direkt i sina priskontrakt, det 
vill säga de kan dela risken för nätavgifter på olika sätt i olika leveransavtal och de erbjudna 
kontrakten skiljer sig åt mellan leverantörerna enligt deras riskaptit.) 

• Det fanns bekymmer att reformen skulle gå igenom för snabbt och att detta skulle skada 
utsatta kunder som inte riktigt kunde svara på den nya tariffmodellen. 

• Elnätsföretagen var oroade över effekterna på deras totala intäkter och var ganska 
angelägna om reformen eftersom de såg att de skulle kunna bidra till att minska 
investeringskostnaderna och låta dem tillhandahålla andra tjänster. Den senare gällde 
särskilt elnätsföretag med sin egen elhandelsverksamhet. 

• Processen gick vidare i ett antal steg med branschens deltagande. Processen delades upp 
i tre faser med samråd mellan aktörer i varje steg. Denna process tog 12 månader eller 
mer. 

• En empirisk konsekvensbedömning genomfördes som analyserade hur slutkunder skulle 
reagera och förändra sitt beteende. Undersökningen drog slutsatsen att många 
slutanvändare skulle gynnas av den nya tariffutformningen på grund av deras 
konsumtionsprofil. De fann vanligtvis att kunder i större hem skulle kunna justera 
konsumtionen eller betala den högre kostnaden. 

En större utveckling av att bedöma reformens inverkan på nätkostnader har inte skett. De förväntar 
sig att se lägre kostnader på grund av lägre efterfrågan, men det är för tidigt att avgöra än. Reformen 
är fortfarande ung, och inte helt genomförd än. Den har därför inte varit utvärderat formellt. De har 
sett fallande investeringar, men efterfrågan har också fallit av andra skäl. Tariffreformen utgör endast 
en faktor som påverkar efterfrågan. 

Elnätsföretagen har valt olika tariffutformningar enligt den nya förordningen. De flesta använder 
strukturer baserade på 1 timmars topp eller långa höglastperioder och med ganska små 
prisskillnader på högst 2 - 1 eller 3 - 1. Ingen av Elnätsföretagen har ännu introducerat CPP eller 
dynamisk prissättning i sin tariffmodell. 
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En orsak till att introduktionen av tariffen har gått långsamt är att de anser att det är lika viktigt att 
alla inblandade parter drar åt samma håll. Med en långsam process är det lättare att få alla ombord. 

För närvarande har de en opt-out-modell för kunder. De finner att en opt out-lösning ökar 
sannolikheten för att slutanvändarna håller fast vid den nya tariffen. De har upplevt mycket låga 
adoptionsnivåer när de erbjuder opt-in-lösningar. 

Det finns ingen strikt deadline för fullständigt genomförande av tarifferna och de förväntar sig att det 
kan ta ytterligare 5 - 10 år (1 - 2 regleringsperioder till) för processen är slutförd. 

3.6 Ontario, Kanada: Ontario Energy Board (OEB) 

Ontarios kraftsystem har egenskaper som liknar Sverige, som stora värmelaster på vintern, ett stort 
antal elnätsföretag och vattenkraft. Som en tidig användare av smarta mätare hade provinsen 
möjligheten att byta till Time of Use-tariffering och har även ett stort och väl dokumenterat 
litteratururval för att ge en mer kvantitativ klassificering om framgången med den nya regleringen. 

2013 blev Ontario ett av de första områdena som fullständigt genomförde en obligatorisk ToU-tariff 
baserad på fullbordandet av sitt smartmätningssystem. Syftet med reformen var att få mer rättvisa 
energipriser (tariffen omfattar både energileveranser och nättariffer) och minska de totala 
kraftsystemskostnaderna utan att utsätta slutanvändarna för oacceptabla prisrisker. 

Ontario Energy Board (OEB), provinsens regleringsmyndighet, är ansvarig för att reglera 
elnätsföretagens tariffer sedan 2001. För att uppnå detta på ett ekonomiskt effektivt sätt använder 
OEB incitamentsreglering baserad på prognostiserad kostnads- och intäktsinformation. För att 
hantera elsystemets föränderliga natur har OEB implementerat ett mer framåtblickande 
tariffutformning. Medan regleringsmyndigheten erkände fördelarna med att införa dynamisk 
prissättning identifierades också hinder, som kostnaden för att installera den nödvändiga 
infrastrukturen och uppnå konsumenternas acceptans. Införandet av säsongsdifferentierade 
prisplaner berodde på OEB, provinsens regleringsmyndighet, och syftar till att ta itu med den dubbla 
efterfrågan på vintern. Den nuvarande utformningen har en on-peak, en mid-peak och en off-peak 
period som distribueras till olika tider av dagen enligt årstiderna, se figuren nedan. Dessa tider och 
motsvarande priser publiceras och uppdateras årligen på OEB:s hemsida. I juni 2013 var 93 procent 
av alla konsumenter i Ontario under dessa ToU-priser. 

Källa: OEB:s webbsida med information om de nuvarande säsongsdifferentierade priserna (oeb.ca) 

Före, under och efter övergången till den obligatoriska ToU-tariffen genomfördes studier för att 
jämföra Ontarios tillvägagångssätt med bästa praxis i Nordamerika. Undersökningar från Ipsos Reid 
och analyser av Navigant (2014), Beworks (2014) och Power Advisory (2014) utgör basen för 

Figur 4: Nuvarande ToU-scheman och priser för Ontarios kunder 
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bedömningen av effekterna av introduktionen av TOU-tariffer. Data insamlad av Navigant, en 
konsultation beställd av OEB baserad på ca. 140 000 konsumenter 2013, visade att efterfrågan 
minskar i den totala sommartoppen på 3,3 procent, vilket motsvarar en total minskning i efterfrågan 
på 179 MW och en minskning på 3,4 procent på vintern. Höga belastningsminskningar observerades 
endast för privatkunder. Ingen signifikant minskning observerades i de små och medelstora 
företagens högsta efterfrågan jämfört med differentierad prissättning. Dessutom minskade den 
observerade efterfrågeresponsen under den analyserade perioden (Ipsos Reid, 2014a). Företagens 
oförmåga kan förklaras av att de inte kan flytta sina arbetstider för att uppfylla ToU-schemat, speciellt 
under höglast. I jämförelse med reduktionen på 10 procent observerad i pilotprojekt, har 
implementering av den obligatoriska ToU-tariffen för alla kunder gett mycket mindre inverkan. 
Orsaken är främst hänförlig till det låga on-peak till off-peak förhållandet på omkring 1,8.    

Lika viktigt är det att öka kundernas mottagande av en ny tariff eftersom prissättning är nyckeln till 
att utbilda konsumenter och tillhandahålla möjliggörande teknik, exempelvis en smarttermostat. En 
rapport av BEworks (2014) om incitament till beteendeeffekter genom ToU konstaterade förenligt att 
förvirring och bristande förståelse ofta citerades av bostads- och kommersiella kunder som en 
anledning till en låg konsumtionsminskning under tider med hög avgift. Trots det anser 66 procent 
av konsumenterna att ToU-prissättning är en effektiv strategi för att flytta konsumtionen från dagtid 
och tidigt på kvällen till senare på kvällen, med 57 procent som är öppna för större prisskillnader 
mellan tidtabellerna (Ipsos Reid, 2014b). 

Trots omfattande rapportering om resultaten från införandet av ToU-tariffen finns inte information om 
själva processen och de åtgärder OEB gjorde för att underlätta övergången för konsumenter finns 
inte med i de tillgängliga rapporterna. 

Tre nyckelfaktorer framställdes av delägare som deltar i ToU-granskningen som skulle kunna 
fungera som riktlinjer för en framtida omkonstruktion av den ursprungliga ToU-strukturen: 

1. Minskning av högsta efterfrågan - nästa förnyande av den dynamiska tariffen bör ha större 
påverkan på konsumtionen och flytta den bort från systemets topp. 

2. Kostnadseffektivitet - med liten kundansträngning bör en betydande inverkan uppnås. En 
CPP-struktur föreslogs på grund av det faktum att pilotstudier har visat mycket högre 
respons från konsumenterna när kritiska toppdagar indikeras separat från genomsnittliga 
toppdagar och inträffar inte så ofta. 

3. Enkelhet - kunder som förstår tariffutformningen är nyckeln till högt deltagande i 
programmet. 

På grundval av dessa resultat uppmanade regleringsmyndigheten elnätsföretag att delta i 
utvecklingen och genomförandet av pilotstudier år 2015, med hänvisning till ett behov av att testa 
"djupare" prisdynamik. En övergång till kritiska toppavgifter eller en "superpeak"-ToU utöver den 
nuvarande avgiften för ToU och om dessa tariffer ska vara på en frivillig basis är frågor som granskas 
i den pågående granskningsprocessen. I avsnitt 4.5.3 finns en mer djupgående beskrivning av den 
exakta specifikationen av ett av försöken. Slutliga resultat av pilotstudierna förväntas i slutet av 2019, 
följt av ett beslut om hur man ändrar de nuvarande tarifferna. 

3.7 Sammanfattning och lärdomar för Sverige 

De regleringsmyndigheter vi har intervjuat har relativt olika roller och erfarenheter av tariffreglering 
(se tabell 2 i inledningen till kapitlet), och regleringarna och lärdomarna måste tolkas i ljuset av detta. 

Sammanfattningsvis visar fallstudierna på några viktiga gemensamma erfarenheter som Ei bör 
uppmärksamma i arbetet med att ta fram riktlinjer för tariffer i Sverige:  

• Bakgrunden för tariffreformerna som genomförts har till stor del varit bekymmer för 
konsekvenser av en ökande topplast kombinerat med en svagare tillväxt i 
energiförbrukningen, samtidigt som introduktion av timmätare har gjort det möjligt att 
utforma mer dynamiska tariffer.  
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• I de flesta fallen har hänsyn till kostnadsriktighet och en mer objektiv och icke-
diskriminerande fördelning av nätkostnaderna spelat en roll (som timmätning har gjort 
möjligt).  

• God kommunikation med branschen anses som viktigt. Införande av dynamiska tariffer har i 
stort sett tagits väl emot av elnätsföretagen i alla länder.  

• Det har varit svårare att föra en dialog med slutkunderna och deras representanter. Flera 
har erfarenhet av att slutanvändarna kommer in mycket senare, och i många tillfällen inte 
reagerar förrän de får elräkningen.  

• Det är viktigt att också ha en god dialog med media. Negativ exponering i pressen kan vara 
en utmaning även efter en lång process med bred involvering.  

• Rapporter som är nyttiga att ta fram är analyser av vad reformen betyder för nätkunderna 
och för kostnadsutvecklingen i nätet. Exempelvis den analys som den nederländska 
regleringsmyndigheten genomförde och även följde upp med reduktioner i intäktsramen, 
och den australiensiska regulatorns analys av drivkrafter för ökade nätkostnader i senare 
år. Den norska regleringsmyndigheten påpekade att en sådan analys skulle varit mycket 
värdefull i dialogen med nätkunder och press.  

• Det är viktigt att lägga god tid på processen och involvera intressenter i så stor bredd som 
möjligt.  

Några andra moment vi vill lyfta fram är Ofgems reform som beror på att prissignalerna i befintliga 
tariffer bedöms att var för starka, och AERs påpekning att det i framtiden kanske inte är så viktigt 
att slutkunden förstår tariffen fullt ut – om det finns vinster att hämta kan tjänsteleverantörer och 
kraftleverantörer erbjuda tjänster som utnyttjar incitamenten. Vad gäller acceptans i branschen, tror 
vi den regulatoriska traditionen spelar en roll. Det kan vara en större utmaning att dra åt 
regleringen om elnätsföretagen är vana vid att ha en stor frihet i utformningen av nättariffer (som i 
Norge). Erfarenheten från Australien är vidare att i de fall den dynamiska tariffen ska vara frivillig, 
ger opt-out modellen större deltagande än en opt-in modell. 
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4 INTERNATIONELLA FALLSTUDIER: ERFARENHETER MED OLIKA 
TARIFFER  

4.1 Några överordnade insikter från litteraturen 

Den internationella litteraturen om olika modeller för prissättning av elektricitet och elnät är 
omfattande. Inte minst har det genomförts ett stort antal pilotstudier med olika tariffmodeller. Många 
av dessa studier är från länder där det inte skiljas mellan nättariffer och elpriser, något som till 
exempel är tillfälle i USA där många av pilotprojekten som omtalas i litteraturen har genomförts. Vi 
tycker dock det kan vara intressant för Ei att även ta del av några av resultaten från dessa studier. 
Vi har därför valt att referera resultaten från några meta-studier. Medan resultaten från enstaka 
pilotprojekt och analyser av efterfrågeelasticiteten för el varierar mycket, beroende på bland annat 
forskningsdesign, tariffmodell och egenskaper vid den nationella marknaden, försöker meta-studier 
att dra allmänna slutsatser baserade på resultaten från ett stort antal studier. Meta-studierna utgör 
även en måttstock för de enskilda fallen som beskrivs nedan.  

Vi presenterar resultat från tre färska studier som summerar befintliga resultat från forskningen på 
fältet. De flesta studierna av hur tariffer påverkar förbrukningen fokuserar på om förbrukarna 
responderar, hur responsen beror på tariffmodellen, prisskillnaderna och om effekterna på 
förbrukningen är varaktiga. Den första studien, Faruqui et.al. (2017) har emellertid också undersökt 
betydelsen av möjliggörande teknologi (timers, automatisk styrning) och även betydelsen av vilken 
modell som är standard-modell i fall där kunden kan välja dynamiska tariffer. Den andra studien, 
Nicolson et.al. (2018) ser närmare på hur populära dynamiska tariffer är och vad som bestämmer 
hur stort genomslag de fått bland kunderna. Den tredje studien (Pöyry och Menon för NVE, 2019) är 
intressant därför att den fokuserar på hur resultat från beteendeekonomisk forskning kan utnyttjas 
för att öka sannolikheten av att nätkunder ska välja dynamiska tariffer och hur beteendeekonomiska 
styrmedel kan bidra till att tariffer ger större effekt.   

4.1.1 Efterfrågerespons beroende av priser, möjliggörande teknologi och tariffmodell 

Faruqui et.al. (2017) undersöker två huvudfrågor:  

• Svarar kunder på dynamiska prisningsmodeller genom att minska sin höglastförbrukning?  

• Är effekten starkare om kunden har tillgång till möjliggörande teknologi?  

En presentation av Faruqui (Brattle, 2014) jämför också effekten av olika tariffmodeller baserad på 
samma databas. 

Alla tre frågor är intressanta för Ei:s utformning av föreskrifter för nättariffer.  

Olika studier visar på mycket varierande resultat vad gäller vilken effekt tidsberoende prismodeller 
har på efterfrågeresponsen i höglasttid. Meta-studien finner dock att mycket av skillnaden i resultat 
mellan studierna försvinner när efterfrågeresponsen uttrycks som en funktion av prisförhållandet 
mellan höglast och låglast. Studien visar att kunderna reducerar sin höglastförbrukning när 
prisskillnaden ökar och att denna effekt förstärks när kunderna har möjlighet att använda tekniska 
lösningar som smarta termostater med displays. Samtidigt visar analysen en avtagande effekt av 
prisskillnaden, dvs att man inte får samma respons av att öka prisskillnaden bortom ett visst 
tröskelvärde.  

Pilotprojekten som ingår i analysen inkluderar ToU-tariffer, CPP-tariffer, PTR-tariffer och VPP-
tariffer (se avsnitt 2.3). Analysen är baserad på en databas med globala data som heter Arctures, 
och omfattar nästan 1.4 miljoner kunder. I tillägg är resultat från Ontarios ToU-tariff (som omfattar 
4 miljoner kunder) och Italiens ToU-tariff (som omfattar 25 miljoner kunder) inkluderade i analysen. 
Totalt 60 pilotprojekt ingår med 337 olika tariffexperiment genomförda i perioden 1997 - 2017. De 
långt flesta pilotprojekten som ingår är genomförda efter 2010.  

De flesta pilotprojekten avser ToU-tariffer (153). En skillnad på ToU-tariffer och CPP- och PTR-
tariffer (105 och 64 pilotprojekt) är att i sistnämnda vet inte kunden när priset blir högre lång tid innan. 
Typiskt varnas kunden en dag i förhand eller samma dag. Dessa kritiska dagar är typiskt sett mycket 
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varma dagar med hög förbrukning av air-conditioning och i många av fallen är priserna många 
gånger högre än ordinarie pris. (Pilotprojekten avser inte bara nättariffer, utan även priset för 
elektriciteten.) VPP-tariffer (15 pilotprojekt) är priser som efterliknar marknadspriset. I 84 procent av 
pilotprojekten är deltagandet frivilligt (opt-in). Det innebär att resultaten per kund i pilotprojekten 
troligen är starkare än i ett fall med obligatoriskt deltagande. En obligatorisk tariff ger emellertid en 
större absolut effekt.  

Några huvudresultat:  

• Utan möjliggörande teknik reduceras kundens höglastförbrukning med i genomsnitt 5 
procent med ett prisförhållande på 1:2 mellan låg- och höglast, och med 10 procent med ett 
prisförhållande på 1:4.  

• Med möjliggörande teknik reduceras höglastförbrukningen ytterligare 4 procentenheter med 
ett prisförhållande på 1:2 och med 6 procentenheter med ett prisförhållande på 1:4.  

• Det allmänna resultatet – att responsen är starkare ju större prisskillnaden är – gäller för 
alla tariffmodeller.   

• Opt-out modeller ger 3.9 procentenheter större respons än opt-in modeller.  

Figur 5: Reduktion av höglastförbrukning 

 

Source: Faruqui et.al. 2017 

I en presentation för Thai Energy Commission (Brattle, 2014), också baserad på Arcturus-
databasen, finns en figur som visar att CPP är den modellen som ger störst efterfrågerespons. 
Resultatet måste emellertid ses i sammanhang med att CPP-tariffer oftast har mycket stor skillnad 
mellan priset i höglast och priset i låglast.  

Presentationen motbevisar – baserat på resultat från databasen – följande myter:  

• Myt 1: Kunder responderar inte på dynamiska priser – det gör de 

• Myt 2: Responsen är inte beroende av storleken av prissignalen – som vi har sett ovan, 
responderar kunderna på prisskillnader mellan hög- och låglast 

• Myt 3: Möjliggörande teknologi ger inte större prisrespons – det gör den 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2019-11 Nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet  

Page 36  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

• Myt 4: Kundresponsens är inte varaktig över tid – det är den 

• Myt 5: Dynamiska tariffer skadar låginkomstfamiljer – det stämmer inte, eftersom nästan 80 
procent av låginkomstfamiljer betalar mer med platta tariffer  

• Myt 6: Kunderna är inte vana vid dynamiska priser – det är fel, dynamiska priser används 
till exempel för flygresor, hotell, biluthyrning, tågbiljetter och sportevenemang.  

• Myt 7: Kunderna skulle inte vilja ha dynamiska priser – det är fel, många studier visar till 
exempel att kunder som deltagit i pilotprojekt varit mycket nöjda med dynamiska priser.  

4.1.2 Kundernas preferenser för time of use-tariffer 

Nicolson et.al. (2018) undersöker närmare påståendet om att nätkunderna inte vill ha dynamiska 
tariffer. Meta-studien jämför resultat från 27 studier (med totalt 66 olika dynamiska tariffmodeller)13 
genomförd i 6 länder (25 i USA, 15 i UK, 15 i Australien, 8 i Nederländerna, 2 i Frankrike och 1 i 
Norge). Studien hittar fyra huvudresultat:  

• Om tariffen är opt-in och inte aktivt marknadsförs, kan så litet som 1 procent av 
kundkollektivet välja en ToU-tariff. Om tariffen tvärtom aktivt främjas, kan så mycket som 43 
procent av kunderna välja den. 

• Om tariffen är opt-out, kan deltagandet uppgå till nästan 100 procent med 57 procent 
deltagande som det lägste värdet i urvalet. 

• Nationella enkäter kan inte pålitligt förutsäga hur många kunder som skulle välja ToU-
tariffer – antalet som svarar positivt är fem gånger högre än medianen av deltaganderaten 
bland elleverantörerna som erbjuder ToU-tariffer. 

• Tariffer med priser som varierar från timme till timme (VPP/RTP14) är mindre populära än 
ToU-tariffer med fasta hög- och låglastpriser. Analysen visar att andelen som väljer att delta 
är 13 procent högre för fasta ToU-tariffer än för tariffer som varierar med marknadspriser.  

• Studien finner inga statistisk signifikanta resultat vad gäller preferenser mellan fasta ToU-
tariffer och andra tariffutformningar som CPP, PTR och liknande. Mer dynamiska modeller 
är testad i långt mindre grad än ToU-tariffer. Det hänvisas emellertid till tre pilotprojekt som 
finner att CPP var mycket mindre populär än fast ToU.  

• Studien har även testat hur deltagarandelen påverkas av andra åtgärder som opt-in/opt-
out, fakturaskydd, automatisering, signeringsbonus, information om möjliga besparingar 
och andra typer kommunikationsstrategier, och finner:  

- Median-deltagandet är nästan fyra gånger högre med opt-out än med opt-in 

- Signeringsbonus ser ut till att öka deltagandet, men resultaten är inte tillförlitliga 
eftersom inga enstaka pilotprojekt har analyserat detta. 

- Automatisering och fakturaskydd ser inte ut till att påverka resultaten, men här är 
datagrundlaget tunt.  

- Effekten av information är svår att visa, då de flesta studierna inte anger vilken 
information kunderna har mottagit.  

Artikeln rekommenderar små signeringsbetalningar, fakturaskydd och automatisering som lovande 
åtgärder för att öka opt-in ration.  

                                                

13 Studien brukar ToU som en gemensam benävning för ToU och även andra dynamiska tariffmodeller.  

14 RTP = Real-Time Pricing 
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4.1.3 Hur beteendestyrmedel kan bidra till minskning av effekttoppar 

Konsumenter motiveras inte enbart av ekonomiska faktorer och prissignaler. Under senare år har 
det gjorts mycket ekonomisk forskning om hur andra motiv påverkar attityder och beteende. 
Resultaten innebär att det inte bara är det rena ekonomiska incitamentet som påverkar hur kunderna 
svarar på en förändring av tariffen, men att responsen även kan bero på hur tariffen utformas, vilken 
information kunden får och om tariffen kombineras med andra, ”mjukare” styrmedel. Resultaten ger 
kunskap om hur information och motivation kan påverka hur effektivt kunderna responderar på 
prissignal i nättariffen. För att potentialen för förbrukningsflexibilitet ska utnyttjas måste kunden förstå 
prissignalen, hur han kan anpassa sig till den och vad han kan uppnå eller bidra till genom att 
anpassa sig till den.  

I en rapport beställd av NVE har konsultbolagen Menon och Pöyry bland annat bedömt hur åtta olika 
beteendeekonomiska styrmedel kan påverka förbrukningen i höglast (NVE 2019). Beteende-
ekonomiska styrmedel är relaterad till icke-ekonomisk motivation och till synes icke-rationella beslut. 
Rapporten diskuterar även hur sådana styrmedel kan utformas för att ge störst effekt, och hur de 
samspelar med prissignal i nättariffen.  

Studien fokuserar på åtta huvudfynd från litteraturen om beteendeekonomiska styrmedel:  

• Information om konsekvenserna av egna val påverkar beteende 

• Information om andras beteende påverkar eget beteende 

• Effekten av styrmedlet kan vara känslig för hur informationen förmedlas på 

• Styrmedel på ett område kan påverka beteende på andra områden både positivt och 
negativt  

• Att underlätta för frivilliga åtaganden påverkar beteende för några konsumenter 

• Att fastställa mål väcker tävlingsinstinkten och kan påverka beteende 

• Styrmedel som spetsas gentemot mindre grupper kan ha jämförbart stora totala effekter  

• Det är variation i varaktigheten av olika beteendeekonomiska styrmedel  

I allmänhet är effekterna på höglastförbrukningen mellan 2 och 10 procent, men det kan vare 
tillräcklig till att spara avsevärda nätinvesteringar.  

Styrmedlen som diskuteras i samband med införande av effekttariffer i Norge, delas in i fem 
kategorier:  

• Realtidsinformation om förbrukning 

• Information om ekonomiska konsekvenser 

• Information om icke-ekonomiska konsekvenser 

• Information om egen förbrukning jämförd med grannen 

• Frivillig förpliktelse 

Styrmedlen har bedömts utifrån fem kriterier: Hur stor effekt de har på effekttoppar; hur kostnads-
effektiva de är (effekt per krona), hur oberoende de är av involvering av tredje part, till exempel som 
teknikleverantörer; teoretisk tyngd, dvs. om deras effekt stöds av ekonomisk teori; och om de är 
överförbara (från internationella studier till norska förhållanden).  

Studien konkluderar med att styrmedlet ”information om egen förbrukning jämförd med granne” är 
det mest lovande. Det är det beteendeekonomiska styrmedlet som är best provat i experiment och 
som har visat sig att fungera, dvs. ha lett till lastflyttning. (Det framhålls att det inte rör sig om 
detaljerad information om enskilda grannar, men information från ett grannlag och/eller från 
jämförbara konsumenter på aggregerad nivå.) Därefter följer ”Information om icke-ekonomiska 
konsekvenser”. Sådana konsekvenser är typiskt ingrepp i naturen, klimat och andra samhälls-
mässiga förmån. För att information om sådana konsekvenser ska ha varaktig effekt på kundernas 
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beteende, är det viktigt att konsekvenserna kan dokumenteras. ”Tillgång till realtidsinformation” ses 
inte som ett effektivt styrmedel i sig själv, men som ett medel som kan underlätta användningen av 
andra beteendeekonomiska styrmedel.  

Eftersom det finns många osäkerheter om överförbarheten av resultat från litteraturen och många 
faktorer som interagerar och kan förändras, rekommenderar studien att NVE testar 
beteendeekonomiska styrmedel på grupper av norska hushåll.  

Rapporten har bedömt hur bra styrmedlen samspelar med två typer effekttariffer, ToU och 
abonnerad effekt. Författarna varnar för att effekterna också beror på den detaljerade utformningen 
av tariffmodellerna. Faktorer att beakta är:  

• Styrkan i den kortsiktiga prissignalen är olika för de två modellerna. Medan abonnerad 
effekt ger vinst av lastflytting i timmar med risk för överförbrukning, ger ToU-tariffer full vinst 
för alla timmar med lastflytting.  

• Styrkan i den långsiktiga prissignalen är också olika. Medan ToU ger varaktig lastreduktion 
(beteendeändringar) och lägre tariff från början, blir abonnemanget typiskt dragit ner med 
en tidslag.  

• Osäkerhet om framtidig vinst. Kalla vintrar har inverkan på abonnerad effekt som kan vara 
vid över en längre period.  

Rapporten påpekar att det inte nödvändigtvis är så att en starkare prissignal gör beteende-
ekonomiska styrmedel mer effektiva. Däremot är automatisering ett viktigt element för 
långtidseffekten av de beteendeekonomiska styrmedlen i alla fall. Styrkan i prissignalen och 
osäkerheten om långsiktiga vinster påverkar incitamenten både av automatisering och användning 
av tjänster från tjänsteleverantörer.  

Rapporten diskuterar också om beteendevetenskapliga insikter kan säga något om det är skillnader 
mellan de två modellerna vad gäller social acceptans och effekt på topplasten. Enligt 
beteendevetenskapliga resultat, responderar konsumenter starkare när val får omedelbar 
ekonomisk konsekvens. Det talar för en starkare effekt av ToU-tariffer än av abonnerad effekt. En 
prissignal som inte upplevs som tillräcklig starkt när respondenten även motiveras av icke-
ekonomiska faktorer, kan värka motivationssänkande. Slutsatsen är att bilden inte är entydig vad 
gäller vilken modell som bäst samspelar med konsumentens icke-rationalitet, men det är i synnerhet 
viktig att vara uppmärksam på betydelsen av konsumentens inkonsekvente tidspreferenser och risk- 
och osäkerhetsaversion.   

Källor till efterfrågeflexibilitet i hushåll och kan enligt rapporten delas in i fem kategorier:  

• Tröga laster i byggnader (rum- och vattenuppvärmning)  

• Apparat i byggnader  

• Lokala energilager (vatten eller batterier) 

• Laddning av elbilar 

• Lokal produktion  

Enligt rapporten är det tröga laster i byggnader och laddning av elbilar som har störst potential inom 
hushållen. De skriver också att (andra) studier pekar mot att automatisering är nödvändigt för att 
kundens förbrukningsmönster ska påverkas i väsentlig grad.   

Slutsatsen från studien är att inkonsekventa tidpreferenser och osäkerhetsaversion pekar mot ToU 
som den mest effektiva modellen, medan effekt och acceptans baserat på icke-ekonomisk 
motivation pekar mot abonnerad effekt. Detta kan också innebära att om tariffen är frivillig är det 
större sannolikhet att riskbenägna nätkunder kommer att välja en ToU-tariff än en tariff baserad på 
abonnerad effekt. I allmänhet tycker man att beteendeekonomiska styrmedel bäst förvaltas av 
tjänsteleverantörer eller elnätsföretag: «NVEs primære rolle er å legge til rette for de grunnleggende 
premissene for en vellykket bruk av atferdsvirkemidler, herunder krav om sanntidsinformasjon, og 
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en overordnet, autorativ kommunikasjon som understøtter både tariffmodellen og bruken av 
atferdsvirkemidler.» 

4.1.4 Sammanfattning och lärdomar för Sverige 

Litteraturen ger insikt i huruvida och hur prissignaler i nättariffen kan påverka slutkundernas 
beteende. Resultaten visar att priser påverkar beteende, men att det också är en rad andra faktorer 
som har betydelse. Bland de relevanta faktorerna är:  

• Kunder responderar även på små prisskillnader 

• Resultatet att det är prisskillnaden mellan höglast och låglast som förklarar responsen, 
antyder att flexibiliteten främst är baserad på att kunderna flyttar last från hög- till 
lågpristimmar.  

• Resultaten visar att realiserad efterfrågeflexibilitet är störst för kunder med tröga laster.  

• Kunder som har möjliggörande utrustning responderar mer än kunder som inte har det 

• Avsevärt fler kunder väljer dynamiska tariffer när dessa är standardtariffer 

• Information leder till att fler kunder väljer dynamiska tariffer 

• Även om resultaten ovan gäller för alla typer dynamiska tariffer, tyder resultaten på att 
kunderna föredrar tariffer med fasta prisintervallen. Dock är andra tariffmodeller än ToU 
prövad i mindre utsträckning.    

• Kundresponsen kan förstärkas om dynamiska tariffer kombineras med 
beteendeekonomiska styrmedel   

Studierna fokuserar inte direkt på hur beteendeändringar påverkar nätkostnaderna, men visar på att 
dynamiska tariffer i allmänhet leder till minskade uttag i höglasttimmar, vilket rimligen vil påverka 
investeringsbehovet för nätkapaciteten efter hand. Med en stor prisskillnad (1:4) kan höglast-
förbrukningen minskas 10 – 15 procent. Här skiljs det emellertid inte mellan genomsnittligt uttag i 
höglastperioder och topplasten i nätet.    

Studierna fokuserar hellre inte på kostnadseffektivitet, dvs. huruvida prissignalen är kopplat till 
marginella kostnader. Vi kan därför inte säga något om kostnadseffektiviteten av dynamiska tariffer.  

Det finns en rad olika beteendeekonomiska styrmedel som kan användas. Sådana styrmedel kan 
enligt studier dra ner topplasten med 2 – 10 procent. Det är emellertid osäkert hur varaktiga 
effekterna av beteendeekonomiska styrmedel är.  

Resultaten från experiment med beteendeekonomiska styrmedel antyder att olika konsumenter 
responderar på olika beteendeekonomiska styrmedel och även att resultaten är beroende på vilken 
kontext och kultur som styrmedlen används i. Många av styrmedlen har till exempel blivit testad i 
USA, där kunderna är mindre vana med dynamiska elpriser, kan ha en annan attityd när det gäller 
konkurrens med grannen eller i allmänhet motiveras av andra faktorer än konsumenter i Sverige. I 
studien som är genomförd för NVE, rekommenderas det att beteendeekonomiska styrmedel testas 
på norska nätkunder innan de introduceras i Norge. Samma slutsats gäller förmodligen också för 
Sverige.  

4.2 Internationella elnätsföretag  

I det här kapitlet beskriver vi några utvalda internationella fall. Några av fallen beskriver resultaten 
av begränsade pilotprojekt, medan andra beskriver erfarenheter med allmänt införde dynamiska 
tariffer. Presentationen baseras delvis på intervjuer och dels på dokumentation från litteraturen. De 
pilotstudier som valts ut syftar att täcka den senaste utvecklingen av nättarifferingar och dynamiska 
tariffer som är testade och implementerade för att minska belastningen på nätet och erhålla 
kostnadsreflektivitet, och som är rättvisa i förhållande till hur kundernas förbrukningsprofil påfrestar 
elnätet. 
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Vi har därför tittat på pilotprojekt och tariffer som är genomförda inom områdena för de 
regleringsfallen vi har beskrivit i kapitel 3. Urvalet av fall var också begränsad av tillgång på 
dokumentation och det faktum att vi inte fick svar från alla parterna vi kontaktade. Dessutom strävade 
vi efter att finna fall som täckte flera olika typer av tariffer som för närvarande diskuteras i litteraturen. 

Automatisering, uppgång i förekomsten av elfordon samt digitalisering som gör det möjligt för fler 
laster att reagera på förändringar i elpriser, är också utvecklingstrender vi försökte beröra i urvalet 
av fall. 

För mycket av den pågående utvecklingen av nätanvändningen och vissa tester av alternativa 
tariffutformningar har resultaten antingen inte publicerats än, eller så är det för tidigt att dra 
slutsatser.  

Sammantaget bör fallen ge en överblick över de tillvägagångssätt elnätsföretag i olika länder valt för 
att hantera utmaningar som är nära kopplade till de förändringar i elsystemet som också Sverige 
står inför. Den efterföljande översikten tjänar således till att ge ett intryck av hur företagen mötte 
dessa utmaningarna genom incitament för att påverka elanvändningen hos kunderna.  

Vi har genomfört intervjuer med tre internationella elnätsföretag och med en tjänsteleverantör, se 
tabellen nedan. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer baserade på 
huvudfrågorna som visas i tabellen.  

Tabell 4: Översikt över intervjuer med internationella elnätsföretag och tjänsteleverantörer 

Internationella företag vi 
har intervjuat 

Fall Intervjufrågor 

Norgesnett 

DeVID 
• Vad är din position i elnätsföretaget och hur bidrog du till 

arbetet gällande att utveckla en ny tariffutformning? 

• Kan du beskriva er nuvarande tariffutformning? 

• När introducerade ni er nuvarande tariffutformning? Varför 
ändrades tariffutformningen? Tog ni andra tariffutformningar i 
beaktning? 

• Förändrade kunder sitt beteende efter att förändringen 
genomfördes? Har detta påverkat nätkostnader? 

• Skulle ni ha utformat tarifferna annorlunda om ni hade haft 
tillgång till mer detaljerade mätdata? Skulle ni göra något 
annorlunda nu med lärdomarna ni fått från era erfarenheter? 

• Har ni ett specifikt mätvärde gentemot vilken ni kan kvantifiera 
framgången med tariffändringen? Finns lastjämförelser mellan 
innan och efter tariffändringen att tillgå? 

• Hur skulle du beskriva en idealtariff från ett systemperspektiv i 
en tid då mer automatisering, EV integrering och smarta 
lösningar blir allt vanligare? 

• Vad skulle du efterfråga eller ge som förslag till 
regleringsmyndigheten för att möjliggöra och genomföra en 
förändring till en sådan tariff? 

(NTE också 
involverad) 

Lyse Elnett AS Pilotprojekt 

SEAS-NVE Pilotprojekt 

Fortum Oyj 
Aggregator-
verksamhet  

 

Dessutom har vi intervjuat en forskare på SINTEF som var involverad i pilotprojektet DeVID och den 
permanenta introduktionen av effekttariff för en kundgrupp hos Norgesnett.  

För de andra fallen har vi inte lyckats få en intervju, utan har beskrivit fallen utifrån tillgänglig litteratur. 
Tabellen nedan ger en översikt över alla fallen vi genomgår i det här kapitlet och identifierar om det 
handlar om en pilotstudie eller en permanent ändring. I kolumnen till höger ger vi en förenklad 
översikt över vilka faktorer de enstaka fallen illustrerar. Man kan emellertid inte dra generella 
slutsatser från denna sammanfattningen av resultaten eftersom det är väldigt olika förutsättningar 
som måste vägas in i varje fall. Fallen beskrivs i större detalj nedan.  
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Tabell 5: Översikt över tarifferna i fallen vi har analyserad 

 Land 
Pilotprojekt/ 
Permanent 

Tarifftyp Årtal  Olika lärdomar 

DeVID Norge Pilotprojekt 
Abonnerad 
effekt 

2013 - 
2014 

Reducerad förbrukning under topplast 
bieffekt av EE*. Svårt för kunderna att 
förstå tariffen.  

Norgesnett Norge 

Permanent 
för en 
kundgrupp 
med 
timmätning 

Uppmätt effekt 
(tre högsta 
värden per 
månad, mätt på 
olika dagar) 

2014 

Var tvungen att ändra struktur på 
grund av missnöjda kunder 
(sommar/vinter). Tariffen gav inte 
ändringar i beteende.   

Lyse Norge Pilotprojekt 
Abonnerad 
effekt och Time 
of Use 

2019-
pågående  

ToU är lätt att förstå men ger 
preliminärt inga ändringar i beteende. 
Motsatt med abonnerad effekt.  

Flera elnäts-
företag 

Norge Permanent 
Olika 
effekttariffer, 
stora kunder 

2006 - 

Små förändingar i elanvändningen. 
Lika stora energi- och 
effektreduktioner. Störst ändring där 
prisskillnaden är störst.   

SEAS-NVE Danmark 
Två 
pilotprojekt 

Time of Use 
2013 och 
2014 

Höga prisskillnader ger större 
efterfrågerespons, topplast flyttad till 
off-peak (högre ny topplast). 
Informationskampanj gav varaktig 
effekt på beteende, även utan att 
kunden var medveten om det.  

Northern 
Powergrid 

UK Pilotprojekt Time of Use  
2012 - 
2013 

ToU populärt bland kunderna. Har 
gett ändring i användningen, men inte 
nog för att påverka investeringar i 
nätet.   

ESB 
Networks 

Irland 

Permanent 
ToU 
Analys av 
elbilladdning 

Time of Use 
(opt-in) och 
volymetrisk 
tariff 

2010-2015 

Upp till 20% av elbilar kan anpassas i 
befintlig nät. Realtidsdata måste 
användas för elbilar och 
nättariffer/metodik skulle anpassas för 
att styra elbilsladdning bäst möjligt 

EdF Frankrike 
Valfri (opt-in) 
permanent 
tariff 

Critical Peak 
Pricing 

1995 - 
2009 

På kritiska dagar kunde användingen 
reduceras upp till 15% och även 45% 
på de mest kritska dagerna. Största 
reduktion på 400MW 

PG&E 
California, 
US 

Pilotprojekt 
Permanent 

Tre olika ToU-
strukturer 

2016 – 
2017, 
från 2019 

Mer automatisering leder till större 
lastförskjutning. Konsumenter 
reagerar även på små peak-to-off-
peak skillnader (1.3-2x) 

ComEd Illinois, US 
Permanent  
EV-analys  

Real-time 
pricing (RTP) 
kombinerad 
med 
kapacitetsprisin
g (last i 
systemets 5 
topplasttimmar 
året innan) 

Sedan 
2007 

Elbilsladdningsmönster kunde ändras 
med hjälp av realtidspris-incitament 
och minska/inte öka systemtoppar. 
Studie: Elbilsägare skulle kunna 
minska avgiften för laddning med 
nästan 50% genom att ladda när 
elpriser är låga.  

Alectra 
Utilities 

Ontario, 
Kanada 

Pilotprojekt 
Avancerad ToU 
tariff, hybrid 
ToU/CPP 

Pågående  

Större låglast till höglast-förhållanden 
har lägre effekt på 
konsumentbeteende än introduktion 
av CPP och stora rabatter på tariffer 
under natten. Nudging-rapporter ger 
incitament till energieffektivt beteende 
bland kunder.  

* EE står för energieffektivisering  
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4.3 Norge 

Som förklarat i kapitlet om internationella regleringsmyndigheter har vi valt att fokusera på Norge, 
främst eftersom Norge är mycket likt Sverige på många sätt. I Norge använder man bland annat i 
stor utsträckning el till uppvärmning, vilket har betydelse för utformningen av tariffer. Vidare har 
Norge kommit långt vad gäller elbilar.   

Vi har inkluderat alla de fall som vi känner till om Norge. Fallen inkluderar både pilotstudier och en 
permanent införing av effekttariffer. Tariffutformningen som har testats är Time of Use, uppmätt 
effekt och abonnerad effekt. 

Vi har även inkluderat en summering av utvärderingen kring införande av timmätare och effekttariffer 
för stora kunder i Norge.  

4.3.1 Norge: Pilotprojektet DeVID15 

I 2013 och 2014 testade två norska elnätsföretag effekttariffer för varsin grupp frivilliga 
försökskunder. Norgesnett införde effekttariffer för 25 kunder på Hvaler medan Nord Trøndelag 
Elektrisitetsverk (NTE) införde effekttariffer för 23 kunder i Steinkjer. För båda kundgrupperna 
etablerade man också en kontrollgrupp på 30 kunder.  

Både Hvaler och Steinkjer är anslutna till lokala utvecklingsprojekt i Smart Grid-området. Hvaler är 
en del av Smart Energi Hvaler16, medan Steinkjer är en del av Demo Steinkjer17.  

Idag ser man ett ökande effektbehov för både bostäder och fritidshus. Bakgrunden till att genomföra 
pilotprojekten var att demonstrera hur man kan nyttja ekonomiska incitament till att få fram 
efterfrågeflexibilitet. Mer specifikt ville man undersöka om en implementering av ny tariffmodell 
kunde påverka förbrukningen och effektuttaget.  

Den ursprungliga tariffen baserad på en fast del och en energidel har bytts ut mot abonnerad effekt, 
för försökskunderna både i Steinkjer och på Hvaler. Kunderna abonnerar på ett visst antal kW för 
vilket de betalar en fast summa om året, som fördelas jämnt per månad. För förbrukning upp till 
abonnemangsgränsen betalar kunderna enbart en energidel som motsvarar statliga avgifter. Om 
förbrukningen överstiger den abonnerade effekten måste kunderna betala för överförbrukningen 
enligt överförbrukningsavgiften. Kunderna betalar för överförbrukning för alla timmar förbrukningen 
överstiger abonnerad effekt. I figuren nedan motsvarar detta alla timmar när den blå kurvan 
överstiger den blå linjen.  

Abonnemangen fastställdes till 70 procent av maximalt effektuttag per timme i löpet av föregående 
år. Dessutom betalade kunderna en fast avgift per år. Kunderna på Hvaler fick emellertid ett högre 
pris på överförbrukning och ett lägre pris på abonnerad effekt än kunderna i Steinkjer. Tariffmodellen 
i DeVID-projektet sammanfattas i tabellen nedan.  

                                                

15 Demonstration och verifikation av intelligenta distributionsnät  

16 https://www.smartenergihvaler.no/ 

17 https://smartgrids.no/demo-steinkjer/ 
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Tabell 6: Tariffmodell DeVID 

 Hvaler (Norgesnett) Steinkjer (NTE) 

Fast del 2 142 NOK 2 375 NOK 

Abonnerad effekt 500 NOK/kW 750 NOK/kW 

Energidel 

(statliga avgifter) 
16,47 NOKøre/kWh 16,74 NOKøre/kWh 

Överförbrukning 10 NOK/kWh/h 7 NOK/kWh/h 

Källa: Sæle et al. (2015), Norgesnett  

Figur 6: Abonnerad effekt och förbrukning per timme 

 

Källa: Sæle et al. (2015). 

För att värva kunder till pilotprojektet skickades information ut i två omgångar. Först gavs generell 
information ut om smarta nät, mätare och vilka fördelar det kan ge. Därefter fick relevanta kunder ett 
mail med information om att de kunde få möjligheten att testa en ny typ av tariff. Bara kunder som 
de senaste åren hade en årsförbrukning över det nationella genomsnittet fick detta mail. 230 kunder 
i Steinkjer och 379 kunder på Hvaler fick detta mail. Sedan hölls det möten där kunderna fick 
information om den nya tariffen och vilken utrustning de behövde. 

Kunderna kunde övervaka sin förbrukning, både per timme och aggregerad, med hjälp av olika 
tekniker. Kunderna i Steinkjer fick en webbaserad bildskärm medan kunderna på Hvaler fick en 
handhållen bildskärm. Kunderna i Steinkjer kunde följa konsumtionen fördelad på specifika 
apparater, t.ex. varmvattentank, tvättmaskin mm. För kunderna i Steinkjer var utrustningen bara till 
låns, medan kunderna på Hvaler fick utrustningen. Även om båda kundgrupperna fick utrustning till 
att övervaka sin förbrukning, fungerade utrustningen inte lika bra för alla kunder på grund av tekniska 
problem. 

Testgruppen hade effekttariff i sex månader (”2014” i tabellen nedan). På Hvaler började 
effekttariffen 1 februari 2014, medan testgruppen i Steinkjer började någon veckor senare. 
Resultaten analyserades dels för hela testperioden, men också för vinterperioden separat. Som 
vinterperiod räknas perioden från 15 januari till 1 april 2014.  

Tabellen nedan visar skillnaden i elanvändning mellan test- och kontrollgruppen, med och utan 
temperaturkontroll, i genomsnitt för hela testperioden och under vinterperioden. Kunderna på Hvaler 
reducerade sin elanvändning i större grad än kunderna på Steinkjer. En möjlig orsak kan vara att 
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det hölls fler möten i Hvaler än i Steinkjer. Skillnaden i utrustningen som blev utdelad till kunderna 
kan också ha påverkat.  

Tabell 7: Testresultat, reduktion i förbrukning (kWh), DeVID 

 

Testgrupp Kontrollgrupp 

Faktisk 
Temperatur-
korrigerad 

Faktisk 
Temperatur-
korrigerad 

NTE  
(Steinkjer) 

2014 -9,7 -1,0 -6,3 +2,4 

Vinter -14,8 -5,3 -9,2 0,0 

Norgesnett 
(Hvaler) 

2014 -27,6 -19,6 -5,2 +7,6 

Vinter -26,3 -16,3 -5,6 0,0 

Källa: Sæle et al. (2015) 

Baserat på både data och intervjuer är den viktigaste slutsatsen att kunderna har minskat sin 
elförbrukning och att minskningen av effektförbrukningen måste betraktas som en bieffekt. Orsaken 
till minskningen av elförbrukningen bedöms främst bero på ett ökat fokus i samband med rekrytering 
till projektet, ökad kommunikation med elnätsföretaget och att kunderna fick möjlighet att 
kontinuerligt övervaka konsumtionen på ett mer detaljerat sätt än tidigare. 

4.3.2 Norge: Norgesnett, Fredrikstad 

Efter att 30 av kunderna till Norgesnett på Hvaler var med i pilotprojektet DeVID i 2013/2014, har de 
från 2014 infört effekttariffer på permanent basis för omkring 10 000 kunder med timmätning. 
Eftersom kunderna hade svårt att förstå modellen med abonnerad effekt som de använde i 
pilotprojektet, bestämde de sig för att införa uppmätt effekt i den permanenta tariffmodellen. 

Olika beräkningar gjordes före introduktionen av den permanenta tariffen. Den databas som används 
innehöll: 

• Timmvärden/månadsmaximal per kund ca två år tillbaka 

• Översikt över nätstationer och anslutning mellan kunder och nätstationer 

• Leveranskvalitet i nätet per kund. 

• Följande beräkningar gjordes: 

• Tariffberäkningar per kund för att jämföra den nuvarande tariffmodellen med alternativa nya 
effekttariffer  

• Fördelningseffekter både per kund och per kundgrupp 

• Bedömning av den enskilda kundens möjlighet till lastflyttning  

• Bedömning av styrkan av ekonomiska incitament för lastflyttning per kund 

• Anslutning mellan kund- och nätstation samt potentialen för att uppskjuta investering i ökad 
kapacitet 

• Anslutning mellan kund, nätstation och leveranskvalitet 
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Tabell 8: Tariffutformning Hvaler 

 Fast del Energidel Effektdel 

Utvärdering 

Sätts så lågt som 
möjligt. Direkta 
kundkostnader 
inklusive avskrivning 
av mätare.  

Sätts lika med förväntad 
marginell förlustskostnad 
och differentieras mellan 
sommar och vinter 

Beräknas enligt kundens 
månadsmaximal (kWh/t) och 
faktureras följande månad. 
Effektdelen uppgår till cirka 45 
procent. 

Hushåll 

Med 
timmätning 

52 NOK/mnd. 25,63/27,5 NOKøre/kWh 66,25 NOK/kW 

Utan 
timmätning 

178,5 NOK/mnd. 41,75 NOKøre/kWh - 

Stugor 

Med 
timmätning 

116 NOK/mnd. 25,63/27,5 NOKøre/kWh 66,25 NOK/kW 

Utan 
timmätning 

202 NOK/mnd. 41,75 NOKøre/kWh - 

Källa: Norgesnett 

Effektavgiften betalas enligt genomsnittet av de tre högsta värdena under en månad (olika dagar). 
En av anledningarna till att använda mer än en mätning är att de upplever effekttoppar efter avbrott 
som de i nuläget inte kan filtrera från i grunddata. 

Figuren nedan visar hur de olika delarna i tariffen fördelas med och utan en effektdel. Till höger visas 
fördelningen för kunder utan timmätning, som inte kan ha en effektdel. För kunderna med effektdel 
utgör denna ungefär 45 procent av totalkostnaden.  

Figur 7: Nättariff för hushåll med timmätning (till vänster) och utan timmätning (till höger), 
kr per månad 

  

Källa: Norgesnett. Fast del visas i gult, energidel i grönt och effektdel i blått.  

För att få kunderna att vidta åtgärder fastställdes ursprungligen ganska kraftfulla effektpriser på 
vintern. Ursprungligen var effekttariffen differentierad mellan sommar och vinter, men de var tvungna 
att överge detta. Den nya tariffutformningen trädde i kraft i augusti. Från november började 
vinterperioden med höjda effekttariffer och kunderna fick en mycket stor ökning i näträkningen. 
Elnätsföretaget misslyckades med att få kunderna att förstå att detta skulle jämna ut sig över året. 
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Det skrevs mycket negativt om tariffen i tidningarna och elnätsföretaget blev tvunget att avveckla de 
särskilda vinterpriserna. 

Ändringen i tariffutformningen har inte haft särskilt stor inverkan på kundernas elanvändning. Det 
faktum att man blev tvungen att överge vinterpriser antas vara orsaken till att förändringen i 
tariffutformningen inte har haft så stor inverkan på förbrukningen. Norgesnett ser i efterhand att de 
underskattade kundernas reaktioner och uppmärksamhet i media. För att kunna svara bra på alla 
kundförfrågningar som de fått, hade de behövt mer personal. Det är svårt för kunderna att förstå 
fördelningen av roller i elsystemet och kostnadskomponenterna i räkningen.  

En annan grund till att kunderna inte ändrade sitt beteende särskilt kan vara att de idag saknar 
utrustning som visualiserar deras elanvändning. 

Generellt har Norgesnett ett bra elnät med god kapacitet. De har svårt att säga om de kunde ha 
sparat nätkostnader om kunderna ändrade konsumtionsmönster, men de tror att det kan ha skett i 
vissa lokala fall.  

4.3.3 Norge: Pilot Smarttariff   

Elnätsföretaget Lyse satte i 2018 igång ett pilotprojekt där de införde effekttariffer för två 
kundgrupper. De två kundgrupperna fick olika effekttariffer. Totalt 150 kunder i Stavanger18 centrum 
fick en time of use-tariff, medan 42 kunder i Sandnes19 fick tariffer baserad på abonnerad effekt. 
Många av kunderna i Stavanger bor i lägenheter och några är företagskunder. Kunderna i Sandes 
är huvudsakligen villor och gårdar. 

Nättariffen för kunderna med time of use-tariff består av en fast del och en tidsdifferentierad 
energidel. Kunderna med abonnerad effekt betalar en fast avgift, en avgift som beror på storleken 
på abonnemanget, en energiavgift för förbrukning upp till abonnemangsgränsen och eventuellt en 
(högre) energiavgift för förbrukning som överstiger abonnemangsgränsen. De olika priserna 
presenteras i Tabell 9 och Tabell 10.  

Tabell 9: Prismodell, time of use 

Fast del 
Energiavgift hög 

Förbrukning kl. 16-18 

Energiavgift 

Övrig förbrukning 

2 640 NOK/år 125 NOK øre/kWh 
31,24 NOK øre/kWh (april - sept) 

32,49 (okt - mars) 

Källa: Lyse  

Tabell 10: Prismodell, abonnerad effekt 

Fast del Abonnerad effekt 
Energiavgift för förbrukning upp till 
abonnemangsgräns 

Energiavgift för förbrukning 
över abonnemangsgräns 

2 640 NOK/år 
643,75 NOK/år  
x abonnerad kW 

25,41 NOK øre/kWh (april – sept) 

26,66 NOK øre/kWh (okt – mars) 
125 NOK øre/kWh 

Källa: Lyse 

Eftersom pilotprojektet ännu inte har slutförts har ingen slutrapport tagits fram. Efter de fyra första 
månaderna har Lyse emellertid delat med sig av några preliminära erfarenheter. 

                                                

18 Stavanger är Norges 4:de största stad med ca 135 000 invånare.  

19 Sandnes är en kommun som ligger nära Stavanger och har ca 80 000 invånare fördelade på urbana och 
jordbruksområden. 
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Från kunder med Time of use-tariff har det endast kommit några enskilda frågor och de verkar förstå 
tariffmodellen. Det verkar emellertid inte som om införandet av denna modellen har bidragit till att 
minska effekttopparna. Från kunder med en abonnerad effekt har Lyse fått många fler frågor. Bland 
dessa kunder ser det ut som att någon har vidtagit åtgärder för att få ett jämnare effektuttag. 

En möjlig orsak till att kundgruppen med ToU-tariffer inte ser ut att har minskat sina effekttoppar 
sedan införandet av nya tariffer kan vara att dessa kunder är lokaliserade i Stavanger och därmed i 
större grad är lägenhetskunder än i Sandnes. Det stämmer att kunderna med ToU i större grad är 
lägenhetskunder med något lägre förbrukning än en villakund. Men, det är också en del mindre 
företagskunder inkluderat, särskilt kontor ock butiker. Vad gäller elbilar är det fler i kundgruppen med 
ToU som har elbil, men laddning sker i huvudsak genom uttag i gemensamma utrymmen. Det 
betyder att uttag på denna nivån redan är effektuppmätta och inte med i pilotstudien.  

För kunder med ToU-tariff fick 95 procent av kunderna endast en liten nettoförändring i näträkningen 
(+/-150 SEK). Bland kunderna med abonnerad effekt är samma andel bara 43 procent. Här sparar 
5 procent av kunderna mer än 150 kronor och 52 procent måste betala mer än 150 kr mer, jämfört 
med tidigare. 

I deras återkoppling säger kunderna i båda grupper att anpassning av förbrukningsprofilen kräver 
automatisk kontroll. För många av kunderna finns det lite pengar att spara, vilket gjorde investeringar 
i automatisk styrutrustning olönsamt. Kunderna med abonnerad effekt säger också att de tycker det 
är svårt att välja abonnemangsstorlek. 

4.3.4 Norge: Erfarenheter med timmätning och effekttariffer för stora kunder  

NVE införde krav om timmätare för stora kunder i 2006. En extern konsultrapport (NVE, 2016) 
evaluerade om och hur införande av timmätare påverkade prisresponsen genom intervjuer och 
paneldata från elnätsföretagen (timmätning från åren 2004 – 2014). 

Tabellen nedan visar några exempel på effekttariffer för stora kunder som används av norska 
elnätsföretag och som tog del i evalueringen. 

Tabell 11: Exempel på effekttariffer för stora kunder i norska elnätsföretag 

Elnätsföretag Basis för effekttariffen Pris 

Energiselskapet 
Buskerud Nett 

Högst registrerat timvärde under dagtid på 
vardagar per månad 

Vinter (okt-mars): 79 NOK/kW 

Sommar: 12 NOK/kW 

Eidsiva Nett 

Högst registrerat timvärde inom ett år, men med 
reduktion för maxvärde under höglastperiod:  

75 procent på sommarvärden  

25 procent på natt och helg på vintervärden 

496 NOK/kW/år 

Skagerak Nett Högst registrerat timvärde i månaden 39,67 NOK/kW 

Troms Kraft Nett Högst registrerat timvärde i månaden 

104 NOK/kW jan+dec 

83 NOK/kW feb+nov 

64 NOK/kW mar+okt 

45 NOK/kW apr+sep 

26 NOK/kW jun-aug 

Källa: NVE (2016) 

Elnätsföretagen hade i allmänhet inte genomfört utförliga analyser för hur timmätning kombinerat 
med effekttariffer hade påverkat kundernas förbrukning eller deras egna investeringsbeslut. Många 
kunder hade redan timmätare och effektbaserade tariffer, och några ändrade tariffen samtidigt som 
timmätningen infördes. Därmed hade de inte timvisa före-data att jämföra med.  
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Slutsatsen från utvärderingen är att införandet av effekttariffer endast gett små ändringar i elanvänd-
ningen. I den mån ändringar har skett, har energi- och effektreduktionen varit lika stora. Ändringen 
är störst hos kunder i de elnätsföretag som har störst skillnad i effekttariffen mellan sommar och 
vinter (EB och Troms).  

Det verkar också som att den information och kommunikation som företagen har haft med kunderna 
under införandet av timmätning och ny tariff har haft en effekt på elanvändningen. EB har haft en 
kampanj för att reducera effektförbrukningen hos sina stora kunder, inklusive en elektriker som 
hjälpte kunderna identifiera och verkställa åtgärder för effektreduktioner.  

Tariffen har inte blivit ändrad under perioden, förutom hos Skagerak som ändrade basen för 
tariffberäkning från högsta årliga till högsta månatliga timmesmätning. Efter denna ändring blev 
användningsstiden reducerad. Denna reaktion beror troligen på incitamentet att priset i toplast blev 
lägre.  

Tabellen nedan visar estimerade trender över analysperioden för varje elnätsföretag från 
regressionsanalysen. Resultaten markerade med fet skrift är statistiskt signifikanta. Allmänt har det 
varit en fallande trend både i maximalförbrukningen och i energiförbrukningen i perioden. Tabellen 
bekräftar att kunderna till EB Nett och Troms Kraft Nett har haft störst nedgång både i 
maximalförbrukning och energiförbrukning.  

Resultaten ger inte stöd för yttrande att maximalförbrukningen för stora byggnader har fallit mer än 
energiförbrukningen under året i perioden. I den mån effektreduktionen hos kunderna till EB Nett 
och Troms Kraft Nett beror på höga effekttariffer, har tarifferna medfört ungefär samma reduktion i 
energi- och effektförbrukningen över tid.  

Tabell 12: Resultat från regressionsanalys av stora kunders respons på timmätning och 
effekttariffer 

  
Energiselskapet 
Buskerud 

Eidsiva Skagerak Troms Kraft 

Maximal förbrukning Årlig 
Reduktion 

0,8 % per år 

Inte signifikant 
reduktion 

0,5 % per år 

Inte signifikant 
ökning 

0,2 % per år 

Reduktion 

1 % per år 

Energiförbrukning Årlig 
Indikativ reduktion 

0,4 % per år 

Inte signifikant 
reduktion  

0,2 % per år 

Inte signifikant 
reduktion 

0,2 % per år 

Reduktion  

1 % per år 

Användningstid  Årlig 

Inte signifikant 
ökning 

0,2 % per år 

Inte signifikant 
ökning  

0,003 % per år 

Inte signifikant 
reduktion 

0,5 % per år 

Inte signifikant 
ökning 

0,2 % per år 

Källa: NVE (2016) 

4.4 Andra europeiska länder  

Andra fall från elnätsföretag i Europa valdes ut på grund av att de genomfört innovativa pilotstudier 
eller testat en innovativ tariffutformning. De utvalda pilotstudierna/tarifferna tar upp samma 
utmaningar som det svenska systemet står inför och ger en bra indikation på effekterna av olika 
tariffutformningar. Danmark, Storbritannien och Irland tillhör alla norra Europa och står inför vissa 
utmaningar som liknar Sveriges (exempelvis Irland som undersöker effekter av en ökad andel elbilar 
på distributionsnätet). EdF i Frankrika var en tidig användare av en CPP-tariff i kombination med 
ToU-element och kan ge lärdomar från en lång period med den aktuella tariffen. Vi inkluderade även 
Fortums fall i Finland för att lyfta en kundcentrerad leverantörsperspektiv för att försöka visa ett annat 
perspektiv och belysa problemen från denna vinkel. 
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4.4.1 Danmark: SEAS-NVE 

Under 2013 och 2014, genomförde SEAS-NVE, det största distributionsnätsföretaget i Danmark, två 
pilotprojekt med omkring 350 och 500 kunder plus respektive kontrollgrupper för att analysera 
förändringar i elkonsumtion som en ToU-tariff med höga eller låga prisskillnader skulle innebära. 
Kundbeteende i respons till volymetriska ToU-tariffer testades specifikt i jämförelse med en platt 
avgift under ett år. Inga verktyg för automatisering användes. 

Pilotprojekten “Win with new electricity habits” och “Flyt dig” genomfördes i SEAS-NVE:s 
verksamhetsområde omkring Köpenhamn. De som deltog var kunder med en smartmätare men utan 
elvärme, solpaneler och solvärme, funktioner som inte anses vara en del av ett standardhushåll i 
landet. De laster som förskjuts mest var därmed begränsade till tvätt, matlagning och andra 
hushållsaktiviteter. En informationskampanj och prissignaler var de enda verktygen som 
uppmuntrade förändringar i elförbrukningen.  

Kunderna hade normalt sett platta tariffer och man övervakade kontrollgrupper av samma storlek, 
liksom konsumtionsprofiler för deltagare från året innan, för att tydligt kunna identifiera 
konsumtionsförändringar i testgruppen.  

Båda ToU-pilotprojekten varade under lika lång tid, men prisdifferentieringen varierade drastiskt (se 
figuren nedan). Medan “Win with new electricity habits” innehöll väldigt stora skillnader mellan låg- 
och höglast, försökte “Flyt dig” uppnå beteendeförändringar i en större grad genom att öka 
medvetenhet istället för genom prisförändringar. I båda pilotprojekten garanterades deltagarna att 
de inte skulle förlora pengar genom en högre räkning i slutet av testperioden, och att det var fritt att 
gå ur pilotprojektet när som helst. Urvalsprocessen inträffade efter en urvalsprocess bland 
intresserade hushåll genom SEAS-NVE för “Win with new electricity habits”, i kontrast till “Flyt dig” 
där kunder blev slumpvist utvalda men kunde välja att gå ur när som helst. Båda pilotprojekt 
uppnådde statistiskt signifikanta resultat för testgruppen. 

Figur 8: Tariffutformning i SEAS-NVE:s pilotprojekt 

 

 

Källa: SEAS-NVE case study reports 

Win with new electricity habits 

Deltagarna i pilotprojektet “Win with new electricity habits” fick motta en mätare som visade 
konsumtion på en timnivå, om än med en fördröjning på en till två dagar. Kunderna gavs också 
tillgång till data online genom webbsidan minmaaler.dk. Dessutom skapades en sluten Facebook-
grupp för att möjliggöra informationsutbyte och fortsatta diskussioner om beteendeförändringar. 
Syftet var att testa hur mycket konsumtionen kunde förändras baserat på prisvariationer utan hjälp 
av automatisering eller annan teknologi. 

Sammantaget flyttade kunderna sin konsumtion bort från toppar och delvis även från medel-toppar 
och visade stort intresse och tillfredsställelse över att kunna styra sin energiförbrukning och spara 
på elräkningen. Ca. 19 procent av konsumtionen i höglast (röd zon) flyttades (ca. 5 procent av total 
konsumtion). Totalt blev ca. 10 procent av konsumtionen förskjuten i tid. Det starka incitamentet att 
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flytta uttag från den röda zonen till den gröna zonen efter kl. 20 (priserna sjönk från 8 DKK/kWh till 
0 DKK/kWh kl. 20) flyttade också höglasttiden, där den nya toppen överträffade den tidigare toppen 
(se figur nedan). 

40 procent av alla deltagare drabbades av förluster jämfört med deras standardräkning och fick 
ersättning, medan 10 procent av deltagarna uppnådde 60 procent av besparingarna. Det lämnade 
ungefär hälften av alla deltagare med ungefär samma faktura som om de hade stannat kvar med sin 
platta tariff. Intresset för pilotprojektet tycks dock minska ganska snabbt. Konsumtionsförändringen 
minskade från över 6 procent inledningsvis till under 4 procent under årets gång, vilket förklaras av 
en tristesseffekt. 

Figur 9: Förflyttning av konsumptionstopp i "Win with New Electricity Habits" (SEAS-NVE) 

 

Källa: SEAS-NVE (2014a) 

Flyt dig 

I pilotprojektet “Flyt dig” genomförde 488 deltagare en statistiskt signifikant konsumtionsminskning 
på totalt ca. 2 procent under höglastperioden trots de blygsamma prisskillnaderna. Svaret är inte 
enbart hänförligt till ToU-tariffutformningen utan även till informationskampanjen och aktiv utbildning 
av kunder. Via telefonåterkoppling efter pilotprojektet avslutats rapporterade kunderna att de hade 
anpassat förbrukningen i början, men sedan tappat intresse efter att ha märkt hur liten effekt deras 
anpassning hade på elräkningen. Noterbara effekter på toppkonsumtionen varade dock även efter 
att de hade slutat göra aktiva beteendeförändringar. Detta indikerar att informationskampanjer kan 
ha varaktiga effekter på kunders energiförbrukningsmönster. 
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Figur 10: Ändring i förbrukningsprofil i "Flyt dig" pilotprojekt (SEAS-NVE) 

 

  

Source: SEAS-NVE (2014b) 

I figuren ovan kan man se lastdistributionen under dygnet och effekten av ToU-tariffen. Minskningen 
i effekttoppen kompenseras av högre efterfrågan i mellanlastperioden och i synnerhet i 
låglastperioden. En så kallad “kick back”-effekt inträffar klockan 8, då kunderna i kontrollgruppen tar 
igen den utsatta energiförbrukningen och förbrukar relativt högre elvolymer resten av kvällen. 
Jämfört med “Win with new habits” är effekten på lastkurvan mindre uttalad men fortfarande tydlig. 
SEAS-NVE:s beräkningar visar att om denna effekten hade omfattat hela landet, skulle ToU-tariffen 
kunnat ge utrymme för effekten av 150 000 elbilar.  

Men enligt SEAS-NVE skulle effekten inte vara tillräcklig till att minska behovet av expansion av 
nätkapaciteten, trots att även en moderat prisdifferentiering påverkar lastkurvan.  

Forskning om kapacitetsbaserade tariffer 

Förutom de två ToU-pilotprojekten har SEAS-NVE undersökt möjliga effekter av att införa 
kapacitetsbaserade tariffer baserade på ett års mätningar av 2500 kunder (SEAS-NVE testade olika 
typer av tariffer med ”effektelement”). Elnätsföretaget fann att sådana potentiellt skulle kunna 
förändra fördelningen av nätkostnaderna betydligt bland kunderna jämfört med den nuvarande 
tariffutformningen. Särskilt kunder med en låg energiförbrukning kan få betala mer, och därför 
rekommenderar elnätsföretaget att införa en sådan ny tariff gradvis. 

Elnätsföretaget framhöll tydligt att ett stort problem när det gäller införandet av kapacitetsbaserade 
tariffer skulle vara de svårigheter som uppstår när kunder inte förstår kapacitetstariffer. Därför har 
SEAS-NVE ännu inte beslutat om de kommer att fortsätta att följa upp på möjligheten att införa 
kapacitetsbaserade tariffer. Det danska departementet för klimat, energi och byggnader visade stort 
intresse för att utvärdera denna typ av tariff ytterligare. 

4.4.2 Storbritannien: Customer-Led Network Revolution 

Från 2010 till 2014 testades statiska time of use-tariffer i Storbritannien som en del av ett större 
pilotprojekt vid namn “Customer-Led Network Revolution”. 574 hushållskunder inkluderades i 
provperioden som varade från oktober 2012 till september 2013. Pilotprojektet innefattade även en 
kontrollgrupp.  

Tariffutformningen som användes i pilotprojektet är summerad i följande tabell. Tariffkostnaderna 
var differentierade mellan tre olika tidsperioder; R1, R2 och R3. 
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Tabell 13: Tariffutformning, Customer-Led Network Revolution 

Tariff Band Tider 
Pris i förhållande till 
standardpriset (1.00) 

Vardag 

Dag (R2) 07-00-16:00 (Mån-Fre) 0.96 

Last (R1) 16:00-20:00 (Mån-Fre) 1.99 

Off Peak (R3) 

Mån: 00:00 - 07-00 

Mån-Tors: 20:00 - 07:00 

Fre: 20:00 - 00:00 

0.69 

Veckohelg (R3) Hel dag 0.69 

Källa: Customer-Led Network Revolution (2013) 

Utöver topplastperioden definieras även en skuggperiod. Ändringar i el- och kapacitetsanvändning 
kontrollerades också under skuggperioden för att utesluta möjligheten att toppen hade ändrats. 

Time of use-tariffen var framgångsrik. Ca. 60 procent av deltagarna sparade pengar och de 40 
procent som fick sämre resultat fick ersättning för kostnadsökningen.  

Resultaten syntes både i data och i enkätsvar. Tvätt, disk och matlagning var de aktiviteter som man 
oftast flyttade till en annan tid. 

Pilotprojektets huvudresultat är att under höglastperioden minskade energiförbrukningen mellan 1,5 
och 11,3 procent. Den genomsnittliga effekttoppen minskade med mellan 3,2 och 12,5 procent. 
Under den halva timmen i löpet av året då systemet upplever den högsta effekttoppen finner 
projektet emellertid inte en statistiskt signifikant minskning av den genomsnittliga efterfrågan. 
Minskningen i topplastefterfrågan var inte tillräckligt stor för att påverka nätplaneringen. 

4.4.3 Irland: ESB Networks  

Vi inkluderar en beskrivning av det irländska distributionsnätsföretaget ESBN’s pilotstudie av hur 
nätet och tariffen kan hantera en ökning av elfordon då Ei är speciellt intresserad av flexibiliteten i 
elbilladdning. 

ESB Networks (ESBN) är licensierade operatörer av eldistributionssystemet i Irland och ansvarar för 
att bygga, driva, underhålla och utveckla elnätet och betjäna 2,3 miljoner elkunder över hela landet. 

Övergången till mer regionbunden mikrogenerering och avbruten elproduktion har varit faktorer för 
att främja en översyn av ESB: s nättariffutformning. Den nuvarande tariffutformningen omfattar i stort 
sett både fasta och volymetriska avgifter, se tabell 14. För närvarande tillämpar ESBN en ToU-tariff 
baserad på differentiering mellan dag och natt på opt-in-basis, men de flesta irländska 
hushållskunder har en standard 24h fast tariff. 

Tabell 14: Tariffutformning för Urban Customers, ESB Networks 

 Avgiftsenhet Standardmätare, € Dag och nattmätare, € 

Fast avgift Kund per år 66.29 c 66.29 c 

Enhetspriser 

Per kWh 24h 3.963 N/A 

Per kWh Dag 
N/A 

4.865 

Per kWh Natt 0.618 

Källa: ESB Networks (2017) 

Den nuvarande granskningen av nätavgiftssystemet bestämmer tariffavgifterna för distributionsnätet 
för att säkerställa att de är rättvisa och kostnadsreflekterande när det gäller hur kunderna värderar 
nätändringar. ESBN kommer att lägga fram eventuella föreslagna potentiella ändringar i 
tariffutformningen för Commission for Regulation of Utilities (CRU) för granskning. 
Distributionsnätets användning av tariffutformning regleras av godkända CRU. Eventuella 
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förändringar av befintlig tariffutformningen behövs godkännas av CRU, troligen efter en offentlig 
samrådsperiod. 

ESBN:s tariffutformningsrevision är ett viktigt steg för att stödja kunderna och regeringens politiska 
mål på ett rättvist, ekonomiskt och hållbart sätt. Som en del av processen att bli "framtidsredo" har 
ESBN genomfört en undersökning om elbilstariffer genom en pilotstudie sammanfattad i dokumentet 
"Prepararing for electric vehicles on the Irish Distribution System” (ESBN, 2015). En ökning i antalet 
elbilar kommer öka investerings- och driftskostnaderna i distributionsnätet. Viktiga insikter från 
pilotstudien är att en ökning av andelen elbilar på upp till 20 procent inte kommer att kräva ytterligare 
nätinvesteringar, och om det skulle behövas kommer intäkterna genom ökade energiavgifter enligt 
nuvarande tariff mer än täcka de uppkomna kostnaderna. En viktig förändring som bör åtfölja ökade 
andelar av elbilar är datagenerering i realtid för att fånga elbilars laddningsmönster och utveckling 
av verktyg för att styra laddningsbeteenden på lämpligt sätt. ToU-tariffer som ett komplement till 
elbilsladdning skulle generera längre toppar under natten men inte öka dem, med en laddningstopp 
som inträffar kl. 23. Den genomsnittliga laddningen mättes till 8 – 9 kWh, ca. hälften av kapaciteten 
i ett genomsnittligt elbilsbatteri på 16 kWh. 

Sålunda måste program som stimulerar smart laddning införas för att säkerställa ett 
systemkompatibelt upptag av elbil och potentiellt utnyttja dem som en tillgång för nätet. 

4.4.4 Frankrike: EdF Tempo Tariff 

Vi har tagit med den franska Tempo-tariffen eftersom den är ett sällsynt exempel på en Critical Peak-
tariff som har används i flera år.  

Efter liberaliseringen av den franska elmarknaden år 2009 upphörde tariffen att erbjudas till nya 
kunder. Kravet om att separera elnätsverksamhet och elhandelsverksamhet innebar att EdF även 
måste fakturera nättariffen genom det nya elnätsföretaget ERDF (nu Enedis). Den gamla 
elhandelsverksamheten i EdF upphörde och enbart några kvarvarande slutkunder kunde fortsätta 
använda tariffen. Liknande tariffer erbjuds av elhandelsföretag i Frankrike även idag, men ingen av 
dessa har publicerad dokumentation av effekter. Dessa tariffer avser dessutom inte nättariffer men 
elhandel.  

EdFs Tempo-tariff var en av de första critical peak pricing-tariffer (CPP) som introducerades för små 
kunder. Tariffen infördes som en valfri tariff i 1995, efter att en pilotstudie genomförts mellan 1989 
och 1992. 2003 hade 400 000 franska hushåll och företag anmält sig till denna tariff. 

Tariffen baseras på identifieringen av max 22 röda dagar (toppdagar) och 34 vita dagar (medium-
dagar) per år, med återstoden märkt som blåa dagar (icke-kritiska dagar). Varje kväll kl. 20 mottog 
kunderna en signal i form av en färgad prick på sina mätare eller ett SMS/information på internet, 
vilken avslöjade färgen för nästa dag. 

Kategoriseringen baserades på beräknat utbud och efterfrågan för nästa dag. Dessutom var varje 
dag uppdelad i dag- och nattperioder från kl. 06 till 22 respektive kl. 22 till 06, varigenom en sexdelad 
tariffutformning upprättades. Röda dagar kunde endast innefatta arbetsdagar under vinter-
månaderna mellan 1: a november och 31: a mars. Tariffstrukturen visas i tabellen nedan. 

Tabell 15: EdFs tariffutformning för Tempo 2010 

Abonnemangseffekt, kVA 

Alternativs Tempo 

Månatlig 
abonnemangsavgift i € 

kWh pris, €  

J. Bleus J. Blancs J. Rouges 

9 11.30 € 

Låglast: 2.99 

Höglast: 3.81 

Låglast: 6.51 

Höglast: 7.79 

Låglast: 12.42 

Höglast: 35.46 

12 - 18 15.48 € 

24 - 30 28.56 € 

36 38.37 € 

Källa: Crossley (2011) 
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Med standardtariffen kunde kunder påverka sin elanvändning genom att manuellt stänga av 
apparater, justera termostater etc. om de inte hade extra laststyrningsutrustning och automatiserade 
lösningar för att anpassa efterfrågan på plats.  

Kombinerat med denna grundläggande utformning kunde kunder även välja mellan tre mer 
avancerade versioner där EdF tillhandahöll den utrustning som krävdes för en expanderad 
lastrespons: 

1. Dual Energy Tempo: En värmepanna som körs på el och gas, som manuellt kan växlas 
från en energikälla till en annan beroende på priserna för respektive källa. 

2. Thermostat Tempo: Laststyrningsutrustning tillät kunden att justera värmetemperaturen och 
vattenvärmebelastningen som svar på elpriset. 

3. Comfort Tempo: Kunder gavs en mer avancerad elmätare, en föregångare till dagens 
smarta mätare i kombination med automatiska lösningar. 

Information angående tariffens inverkan kan tolkas utifrån pilotstudien 1989–1992 då, jämfört med 
blå dagar, konsumtionen kunde minska med 15 procent på vita dagar och 45 procent på röda dagar, 
vilket uppgår till en minskning i effekttoppen på ca. 1 kW per kund. Således skulle potentialen för 
minskning av topplasten under röda dagar kunna vara på upp till 400 MW. 

EdF estimerade att energibesparingarna på kritiska dagar uppgick till 50 procent under dagen och 
25 procent under natten, med viss konsumtion flyttad från höglast- till låglast-timmar. I byggnader 
med elvärme var potentialen för reducering i effekttoppen dubbelt så hög som för byggnader utan 
elvärme. 

Slutanvändare som anmälde sig till Tempo-tariffen har i genomsnitt sparat ca. 10 procent på deras 
elräkning (data från pilotfasen). Det här är kunder som måste anses vara mer än genomsnittligt 
intresserade av att minska sin elförbrukning och som är i stånd till att anpassa sig till prisvariationer, 
så resultaten kan inte överföras till kundkollektivet i allmänhet. Generellt var 90 procent av kunderna 
nöjda med tariffen och ovilliga att ge upp den. Några kunder sa emellertid upp programmet då de 
inte fann att besparingarna på elräkningen var värda uppoffringen att justera elkonsumtionen under 
röda, vita och blåa dagar. 

4.5 Utanför Europa 

Fallen som gäller nättariffer utanför Europa valdes på grund av tillgången på god dokumentation och 
att de är baserade på state of the art testmetodik. Vidare är fallen ofta refererade till i olika 
sammanhang. De fallen vi har valt att hämta erfarenheter från är introduktionen av den obligatoriska 
ToU-tariffen i Kalifornien, en långvarig timmbaserad tariff från ComEd i Illinois och Ontarios test av 
avancerade ToU-tariffer för att öka effekten av tidsdifferentierade tariffer och därmed minska 
belastningen i nätet. Tarifferna ingår i metastudierna vi har presenterat ovan (avsnitt 4.1) 

Fallet med Kaliforniens införande av ToU-tariff fokuserar på kalibreringen av ToU-tariffer och hur 
olika strukturer, prisnivåer och prisskillnader påverkar effekterna av tariffen. Vidare belyser fallet med 
ComEds tariff ett sätt att integrera nya elanvändningar som elbilar. Det sista fallet som behandlar 
Alectra Utility’s pilotprojekt fokuserar på hur ett ToU-system kan anpassas för att tackla framtida 
utmaningar som inte hanteras av en enklare ToU-utformning. 

4.5.1 USA: Kalifornien, PG&E 

PG&E:s pilotprojekt genomfördes som en förberedelse för det systemövergripande antagandet av 
en ToU-tariff i 2019 och 2020 och visar vikten av att kalibrera ToU-tariffer innan de implementeras i 
större skala. Från och med juni 2016 fram till hösten 2017 utsattes nästan 50 000 hushållskunder 
för tidsdifferentierade tariffmodeller för att upptäcka den mest effektiva ToU-utformningen för att 
uppmuntra förändringar i hushållens konsumtion. 

Tidigare har PG&E erbjudit en komplicerad femdelad volymetrisk tariff där gränsen mellan olika 
tariffnivåer beror på kundens lokalisering. Kalifornien är uppdelat i nio regioner som fångar viktiga 
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klimatskillnader, och kunder i de hetare klimatzonerna där luftkonditionering är vanligare hade större 
volymgräns i det lägre prisblocket innan de flyttas upp till ett högre prisblock. 

Det ökade upptaget av distribuerad produktion, särskilt solceller, framkallade behovet av att förändra 
nättarifferna i Kalifornien med målet att ge incitament till en mer systemvänlig integration av 
förnyelsebara källor och en mer rättvis fördelning av nätkostnader. Med den tidigare höga andelen 
volymetriska tariffelement kunde solcellskunder spara mycket eftersom deras räkningar minskade 
väsentligt genom nettomätning. Dessutom var en drivande faktor för solcellsökningen att kunder 
som installerade solceller kunde slippa att flytta till ett block med högre tariffnivå. 

För närvarande är fokus för Kaliforniens elnätsföretag att hantera (och mildra) den så kallade “duck 
curve”, vilken refererar till formen av netto-efterfrågakurvan efter avdrag för produktion från solceller. 
Ökningen av solceller i den kaliforniska elmarknaden sänker priserna avsevärt under dagen och 
leder till massiva ramping-behov senare på eftermiddagen. Introduktionen av nya ToU-tariffer tjänar 
till att ringa in exakt de timmar på kvällen där netto toppbelastningen sker då produktion från solceller 
faller snabbt. Höga priser under dessa tider ger kunderna incitament till att fördröja konsumtionen 
och reducerar behovet av att investera i ytterligare nätkapacitet och flexibel elproduktion för att 
hantera rampingen. Dessutom ska ToU-strukturen ge incitament till att vända solcellsanläggningar 
väster vilket skulle kunna reducera den branta eftermiddagsrampen ytterligare, då inmatningstariffen 
för solcellsproduktion även sätts högre under dessa topplasttimmar. 

PG&E testade tre olika prissättningar för ToU-tariffer under ett år, se tabellen nedan.  

I alla tariffmodeller innefattade topplasten timmarna från 18.00 till 21.00, men i Modell 1 och Modell 
3 började topplastperioden redan klockan 16.00.  

• Modell 1 var en enkel två-periodmodell med ett topplastpris på 41¢ (US cents) den första 
sommaren och därefter 28¢ i påföljande tariffperioder. Låglastpriserna var 30.7¢ sommaren 
2016 och 26.1¢ i påföljande perioder, inklusive för energiförbrukning om helgen. 
Prisskillnaden mellan hög- och låglast sätts till 1:3 och blev sedan reducerad om vintern, de 
ändrades inte till den tredje perioden.  

• Modell 2 inkluderade även en delvis höglast på sommaren som bestod av två timmar före 
topplastperioden och timmen efter denna. Tariffen var också giltig under helgen för att 
reducera den ökade komplexiteten av att en tredje period introduceras. Topplastprisen var 
43.5¢ i den första fasen, och 28.6¢ i följande perioder. Låglastpriserna var 28.6¢ i början, 
och föll därefter till 26¢. Vi har inte hittat priser för mellanperioden.  

• Modell 3 skiljer sig från de andra modellerna på det sättet att det infördes en super-
låglastperiod mellan 10.00 och 16.00 från mars till maj 2017 där CAISO (den kaliforniska 
TSO:en) förväntar överskottsutbud på grund av solcellsproduktion. Denna super-
låglastperioden var inte giltig i vinter- och sommarperioden. Topplastprisen sätts till 55.6¢ 
den första sommaren, till 28¢ om vintern och till 34.7¢ våren och sommaren 2017. Låglast-
priserna sätts till 27.8¢, 26.1¢ och 25.8¢ respektive. Super-låglastprisen låg kvar på 17.4¢.  

Tabell 16: Tariffutformning, PG&E 

Prismodell Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Tidsperiod 
Sommar 

2016 
Vinter 
16/17 

Sommar 
2017 

Sommar 
2016 

Vinter 
16/17 

Sommar 
2017 

Sommar 
2016 

Vinter 
16/17 

Sommar 
2017 

Topplastperiod 4 EM – 9 EM 6 EM – 9 EM 4 EM – 9 EM 

Pris (¢) 
Topplast  

41 28 28 43.5 28.6 28.6 55.6 28 34.7 

Pris (¢) Låglast 30.7 26.1 26.1 28.6 26 26 27.8 26.1 25.8 

Påverkan i 
topplast (%) 

6.5 % 3.5 % 4.9 % 6.5 % 3.3 % 3.7 % 6.1 % 3.6 % 
5.4 % 

(Vår: 3.8 %) 

Källa: Nexant (2018) 
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Modell 3 har en större prisskillnad mellan hög- och låglast än Modell 1, något som skulle påverka 
lastminskningen i höglast. Modell 2 är någonstans mellan de andra priserna och har en kortare 
höglastperiod. Med en prisskillnad på 1.3 till 2 i de analyserade modellerna, blev beteendeändringar 
i förbrukningen analyserade med syftet att identifiera den mest effektiva tariffutformningen, dvs. den 
som gav den största kundresponsen. Resultaten visar till exempel att en längre topplastperiod inte 
nödvändigtvis reducerar toppminskning per hushåll. I själva verket visar resultaten att en kortare 
topplastperiod ger svagare respons än de andra modellerna. Dessutom ger en större prisskillnad 
mellan låg- och höglast inte en signifikant skillnad i minskningen i topplasten för de tre analyserade 
ToU-modellerna. 

Den kaliforniska tillsynsmyndigheten CPUC har nu infört krav om att elnätsföretagen ska byta till en 
mer systemvänlig tariffutformning som innebär att man använder sig av frivilliga ToU-tariffer.  

En annan upptäckt från pilotstudien var att kunder både kan och kommer att svara på ToU-signaler 
under topplastperioder och på helger, och att potentialen för minskning av effekttoppen var mycket 
högre under somrar än under vintrar på grund av den höga luftkonditionerings-användningen under 
varma sommardagar. 

De flesta kunderna som deltog i piloten fick en minskad elräkning, men kunder i varma områden 
hade större sannolikhet att få en högre räkning. Modell 2, som var den mest komplicerade 
tariffmodellen, var svårare att förstå, något som resulterade i en mycket lägre minskning av 
elförbrukningen jämfört med de andra modellerna. PG&E har inte hittat några tecken på att Modell 
2 har andra fördelar som uppvägar nackdelarna, även om det är möjligt att bättre information och 
mer vägledning skulle kunna överkomma dessa.  

I allmänhet finner man också att mer effektiva luftkonditioneringssystem eller smarta termostater 
som justeras automatiskt till temperatur och tariffutformning skulle kunna öka responsen ytterligare, 
men vi har inte hittat någon information om kvantifierade resultat av detta. Mer uttalade 
efterfrågeminskningar skulle också kunna ske med mer information och vägledning.  

Trots att urvalet av deltagare till pilotprojektet gjordes slumpmässigt, beslutade endast 10 procent 
att gå ur (opt-out) innan provperiodens slut. Detta måste ses i ljuset av att kunder förväntade sig att 
de ändå skulle få en obligatorisk ToU-tariff kort efter att pilotprojektet slutat. 

Kapacitetsrelaterade tillägg till ToU-tarifferna för att specifikt rikta in sig på systemtoppar har införts 
genom att erbjuda rabatter på 2.4¢ per kWh (i alla timmar med vissa undantag) till kunder som är 
villiga till att minska sin elförbrukning mellan klockan 14.00 och klockan 19.00 på en 
förhandsbestämd ”SmartDay” (dagar med temperaturer över 35° C). De allmänna priserna ökar till 
60¢ i dessa timmar, i tillägg till ToU-priserna. I likhet med den franska Tempo-tariffen varslas 
hushållen dagen innan, så att de kan planera sin konsumtion i enlighet med detta. Enligt PG&E kan 
slutanvändare minska sina elräkningar med upp till 20 procent genom att anmäla sig till detta 
program.20 

4.5.2 USA: Illinois, ComED 

Commonwealth Edison (ComEd) i Illinois implementerade 2007 ett program för prissättning i realtid 
(RTP). Prisprogrammet består av en fast månadsavgift och marknadspriser med timupplösning, 
således avser tariffen inte variationer i nättariffen. För konsumenter med ett högt elbehov och flexibel 
konsumtion kan denna tariff innebära stora besparingar. Även fast prisprogrammet relaterar till 
elpriser och inte nättariffer valde vi att inkludera fallet på grund av att värdet av programmet för 
elbilskunder har analyserats specifikt.  

ComEd debiterar kunderna en $/kWh-avgift baserad på Locational Marginal Prices från PJMs 
spotmarknad. Kapacitetskostnaderna återvinns genom att debitera en $/kW-avgift som återspeglar 
kundens kapacitetsförpliktelse som beräknas som kundens sammanfallande topplast under både 

                                                

20 C.f. PG&E (2019): SmartRate FAQ. Tillgänglig på https://www.pge.com/en_US/residential/rate-plans/rate-plan-
options/smart-rate-add-on/discover-smart-rate/smart-rate-faq.page 
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PJMs och ComEds fem topplasttimmar från föregående år. Överföring och andra övriga 
kostnadsfaktorer täcks av en fast månadsavgift baserad på $/kWh och administrativa kostnader är 
prissatta som en fast avgift. 

En analys gjord av Citizen’s Utility Board och Environmental Defense Fund21 visade att ca. 97 
procent av alla ComEd-kunder skulle ha sparat i genomsnitt 13,2 procent på sin elräkning genom 
att anmäla sig till timprisprogrammet utan någon beteendeförändring. Vidare indikerar en granskning 
av ett antal internationella pilotprogram som refereras av studien att konsumtionsförändringar 
uppmuntrade av prissignaler i realtid reducerar systemkostnader genom att reducera lasten i 
höglastperioder 

Enligt en rapport av Synapse Energy Economics22 kan den ökade elkonsumtionen som uppkommer 
tillsammans med uppgången av elbilar leda till större nätpåfrestning om det inte hanteras korrekt. 
Smarta laddningsmönster skulle kunna bidra till att fördela last till timmar där det finns gott om 
elutbud och nätkapacitet för att klara av den extra belastningen. Även ToU-prissättning kan innebära 
stora fördelar, men styrning av priser i realtid som i ComEds “Hourly Pricing” kan effektivt minska 
kostnaderna för utvidgningen av distributionsnätet och minska behovet av ytterligare produktion. 

En dynamisk tariff som speglar nätpåfrestningen skulle således uppmuntra till att elbilsägare ändrar 
sitt laddningsmönster för att bli mer systemvänliga. 

Beräkningar som förutsätter att elbilsägare kör 50 km om dagen och med ett laddningsbehov på 10 
kWh per dag visar att elbilsägare under 2013 kunde spara avsevärt på sin elräkning genom att 
endast ladda sitt fordon mellan kl. 01 och 05. Ett sådant beteende skulle kunna möjliggöra 
besparingar på ca. 70$ på ett år och nästan halvera de totala utgifterna för elbilsladdning. 23 

Om kunder sålunda har tillräckligt med incitament till att flytta sin elbilsladdning till låglastperioder 
kommer det ha stora fördelar för elnätet. Ett dynamiskt priselement utgör således ett nyttigt verktyg 
för att hantera varierad last till följd av pågående elektrifiering av slutanvändning.  

4.5.3 Kanada - Ontario, Alectra Utilities 

Efter OEB:s generella krav om införande av en opt-out ToU-tariff strävar regleringsmyndigheten nu 
till att fastställa en mer avancerad tariff för att ytterligare underlätta belastningar i elnätet. Alectra 
Utilities valdes för att testa tre olika typer av ToU-tariffar. Högre topplast-till-låglast -skillnader med 
en mycket billig nattperiod och CPP-perioder med höga priser uppnådde bättre respons av hushållen 
än en enkel ökning av prisskillnaden mellan dag och natt. Dessutom testades "nudging reports" som 
lyckades förbättra energibesparingar i allmänhet, men speciellt under topplastperioder. 
Implikationen av automatisering utvärderas också, men resultaten kommer enbart att publiceras vid 
ett senare tillfälle. 

Som nämnt i avsnitt 3.6 har regleringsmyndigheten i den kanadensiska provinsen Ontario för 
närvarande initierad pilotstudier av tariffer för att utforma tariffer som är bättre inriktat på 
systembehoven. Piloterna avser enkla dynamiska topplasttariffer och är inriktade mot kunder med 
automatisk styrutrustning. Baserat på en jämförelse mellan olika tariffer, implementerade av flera 
aktörer inklusive Alectra Utilities, kommer Ontario Energy Board (OEB) att överväga att förändra 
tariffstrukturerna för att ge möjlighet till ökad konsumentkontroll, göra det lättare för konsumenter att 
svara på prissignaler och uppmuntra dem till att göra det. 

 

 

 

                                                

21 Zethmayr & Kolata (2017). The Costs and Benefits of Real-Time Pricing. Report for CUB and EDF. 

22 Synapse Energy Economics (2017). A Plug for effective EV rates. 

23 Elevate Energy (2014). Hourly Pricing and Electric Vehicles. 
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Tre olika strukturer testades.  

• Overnight: Kunderna fick mycket lägre priser under natten, riktad mot kunder med 
automatisk styrutrustning eller elbilsägare. Låglastprisstunder natten uppgår till 0,02 CAD/ 
kWh och höglastpriset på dagen till 0,183 CAD/kWh.  

• Enhanced: Kunderna introducerades till ett större hög- till-låglastförhållande (4:1) och 
mellan-till-låglastförhållande (3:1) jämfört med standard-tariffen med 2:1 respektive 1,5:1 
prisförhållande. Låglasttariffen minskade från 0,065 CAD/kWh till 0,044 CAD/kWh och 
höglastpriserna ökade från 0.132 CAD/kWh till 0.176 CAD/kWh.  

• Dynamic: Tariffen innehöll höglastpriser på upp till 0,397 CAD / kWh och CPP-priser på 
0,488 CAD / kWh. Systemet för dynamisk prissättning innehöll växlande låglast-kWh-priser 
beroende på förväntad efterfrågan bestämd av TSO. 50 procent definierades som 
låglastdagar, 30 procent som höglast och 20 procent toplast där priserna ökade till 39,8 
cent / kWh. 6 CPP-dagar på sommaren och på vintern, vardera 4 timmar och med särskilt 
höga priser ingår också i planen. 

I tillägg till testgruppen, definierades en kontrollgrupp som hade standard ToU-tariff. Resultaten 
analyserades med hjälp av en difference-in-differences-metod. Överlag ledde ToU-tariffen till 
statistiskt signifikanta minskningar av konsumtionen under Overnight och Dynamic höglasttimmar, 
vilket framgår av tabellen nedan.   

Kundernas svar till de mycket höga priserna under ett fåtal CPP-dagar i Dynamic-tariffen, var att 
flytta mycket last till natten och att minska den totala konsumtionen (genomsnittlig timförbrukning i 
kWh) under dessa dagar jämfört med kontrollgruppen. Resultat som gäller påverkan på högsta 
topplasten i kW förväntas vara en del av slutrapporten. 

Tabell 17: Alectra Advantage Power Pricing - preliminära resultat av tariffpiloter 

APP pris plan Huvudeffekten av priset 

Enhanced (låglast/ + höglast pris) 
Höglast Låglast 

+0.17% +0.64% 

Overnight (stor nattrabatt på låglast) 
Höglast Super-låglast 

-7.4% +29.6% 

Dynamic (CPP och topplast pris) 
Topplast  Låglast 

-15.6% +0.18% 

Källa: Alectra Utilities and BEworks (2019) 

Bytet till super-off-peak perioder i Overnight-tariffen ökade användningen betydligt, men off-peak 
användningen blev i stort sett oförändrad under Enhanced- och Dynamic-tarifferna. Dessutom ökade 
övergången till Overnight-tariffer användningen avsevärt under off-peak-timmarna, men den förblev 
praktiskt taget oförändrad med Enhanced-tariffen och Dynamic-tariffen. Alectra drog därför 
slutsatsen att Overnight- och Dynamic-tarifferna skulle vara mer intressanta att analysera vidare, 
medan prisskillnaderna i Enhanced-planen uppvisade en för liten prisskillnad jämfört med den 
normala ToU-tariffen. 

Hushåll som valt att delta i pilotstudien visade starkare energibesparingar jämfört med slumpmässigt 
utvalda konsumenter, vilket visar att motivationen också spelat en stark roll för beteendemässig 
anpassning till förbrukningen. 

Dessutom fick 50 procent av deltagarna i både behandlings- och kontrollgruppen en ”nudging-
rapport” för att utvärdera effekten av icke-prisincitament på konsumtionsbeteende. Rapporten 
innehöll information som enligt insikter från beteendeekonomi borde stimulera energibesparing 
bland deltagarna. ”Nudging-rapporten” frågade kunderna att åtaga sig att spara energi under 
höglasttimmarna och gav individuella råd om hur målen kunde uppnås och lade till information som 
presenterades på fakturan efter varje faktureringsperiod. Resultatet visar en stor minskning av 
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konsumtionen under höglastperioder och CPP-dagar, utan en motsvarande ökning under 
låglastperioder. Påskjutningarna lyckades således uppmuntra generellt energieffektivitetsbeteende 
under de mest kritiska tiderna i systemet, vilket också direkt minskade kundernas elräkningar.  

Tabell 18: Alectra Advantage Power Pricing - preliminära resultat "Nudging Report" 

APP pris plan Huvudeffekt nudging report 

Enhanced  
Höglast Låglast  

-1.5% -0.23%  

Overnight 
Höglast Super-låglast CPP Dagar 

-1.46% +0.01% -3.49% 

Källa: Alectra Utilities and BEworks (2019) 

Ytterligare resultat som kompletterar forskningen med effekten av smarta termostater och 
hemautomatisering kommer att släppas i en rapport som Alectra Utilities snart kommer att göra 
tillgänglig för OEB. 8 månader in i pilotstudien tillskriver Alectra de starkaste effekterna till Overnight-
tariffen, som också resulterat i märkbara kundbesparingar. De höga prisskillnaderna medför ett 
mycket starkare incitament att anpassa beteende eller installera automatisk styrutrustning för att 
flytta energiförbrukningen. 

En viktig reservation avser det slumpmässiga urvalet av deltagare för Enhanced-tariffen medan 
Overnight- och Dynamic-användare frivilligt deltog. Ändå drar Alectra slutsatsen att det breda 
antagandet av både Overnight- och Dynamic-tariffer skulle kunna leda till stora positiva effekter i 
elsystemet genom att minska förbrukning under höglasttider.  

4.6 Tariffens betydelse för leverantörer av flexibilitetstjänster 

4.6.1 Finland: Fortum Oyj – Leverantör av energitjänster 

Fortum kontaktades initialt på grund av deras Fortum Spring-program, en lastaggregeringstjänst 
baserad på laststyrning av varmvattenberedare, som för närvarande expanderas till kommersiella 
aktörer. Programmet gör det möjligt att erbjuda flexibilitet som stamnätsföretaget använder till 
frekvenskontroll i det finska nätet. Den tekniska plattformen kan även användas av elnätsföretag 
som ett verktyg för att reducera avbrott och minska behovet av nätinvesteringar, men det är inte 
fallet i dag. För deltagare i programmet installerar Fortum sin egen intelligenta mätnings- och 
styrningsenhet som styr elförbrukningen till beredaren. De kan inte förlita sig på vanliga smartmätare 
eftersom de inte ger tillräcklig realtidsmanöverbarhet. Enheterna möjliggör respons på mindre än en 
sekund (realtid) och tjänsten måste vara helt automatiserad.   

Dessutom kan en kund som deltar i programmet följa elförbrukningen eller temperaturen i hemmet 
eller stugan och fjärransluta eller stänga av specifika elektriska apparater. Det finns också ett system 
som kan växla mellan olja och elvärme beroende på elpriset. 

Tidigare var uppvärmningslaster de enda variabla lasterna som kunde styras aktivt, men med 
automatisering och introduktion av Internet of Things (IoT) kan nu även lasten på elektriska 
apparater styras. I Finland stöder inte nuvarande marknadsmekanismer och regleringar skapandet 
av en marknad kring sådana tjänster, och enligt Fortum bör regleringen utvecklas i enlighet med 
detta. Fördelaktiga förändringar som ökar incitamenten och förutsättningar för efterfrågerespons kan 
vara en ökad andel av kapacitetsavgifter i nättariffen och samordning av tariffstrukturen i lokalnäten.  

Balanseringen av lokal, behind-the-meter konsumtion ökar med solcells-produktion och 
energilagring hos slutkunder minskar användningen av el från nätet. Detta medför också att 
elnätsföretagen får mindre möjligheter när det gäller att hantera och styra laster på lämpligt sätt. För 
att nya former av flexibilitetstjänster ska utvecklas betonar Fortum att nättariffer bör ge incitament 
att styra kundlaster, men bör förlita sig på elhandelsföretag och energitjänstleverantörer att leverera 
lösningar i en konkurrensutsatt marknad. 
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Fortum betonar vidare behovet av att ta hänsyn till kundens perspektiv vid utformningen av 
nättariffer, med tanke på möjliggörandet av efterfrågerespons och andra nya ICT-aktiverade tjänster 
för att uppnå ett bredare utnyttjande av efterfrågesidans flexibilitetspotential. Enligt företaget bör alla 
efterfrågetjänster automatiseras för att uppnå rimliga svar och för att underlätta acceptans bland 
kunderna.  

Från detaljhandlarens perspektiv bör den finska datahuben, som ska lanseras år 2021, innehålla 
information om nättariffer. Detta skulle göra det möjligt att utforma tjänster som på ett lämpligt sätt 
återspeglar incitamenten i nättariffen. Dessutom kommer implementeringen av den elhandels-
centriska modellen att underlätta fakturering av nättariffer. 

Eftersom det är svårt för kunderna att skilja mellan elnätsföretag och återförsäljare, är det viktigt att 
informationen om nättarifferna är tillräcklig och transparent. Slutkunden måste kunna förstå varför 
och på vilken grund tariffen beräknas, särskilt om den är kapacitetsbaserad. För de flesta 
slutanvändare är enkelheten viktig, särskilt med tanke på behovet av att hantera en mer dynamisk 
och decentraliserad kraftmarknad, där slutanvändare också kan vara producenter och nya tjänster 
som aggregering, flexibilitet osv. kommer att finnas tillgängliga på marknaden. För att underlätta 
integrationen av ett i högre grad intermittent utbud på en marknad som förändras och allt mer 
digitaliseras, krävs bra informationsutbyte och mer dynamiska nättariffer, men slutanvändaren borde 
inte behöva förhålla sig till alla dessa utvecklingar i detalj. 

Många av de företag som finns på den finska marknaden håller för närvarande på att samordna och 
standardisera nättarifferna i Finland. Den befintliga ToU-modellen för nättariffen borde utvecklas mot 
en mer dynamisk struktur för att tillgodose utmaningarna i ett system som omvandlas, i enlighet med 
ovanstående punkter.  

4.7 Sammanfattning och lärdomar för Sverige 

De internationella fallen vi har sett närmare på, testar olika nättariffer. I stort ger de samma intryck 
som metastudierna till Faruqui et.al. (2017) och Nicolson et.al. (2018) (se avsnitt 4.1 och i synnerhet 
4.1.4), men fördjupar och kompletterar bilden.  

För det första har utformningen av tariffen har betydelse för kundresponsen:  

• Större prisskillnader ger större respons, men också den detaljerade tariffutformningen 
spelar en viktig roll.  

• Många av studierna avser ToU-tariffer och rapporterar om reduktion i energiförbrukning i 
höglastperioden och inte speciellt om påverkan på topplasten. Några studier rapporterar 
om minskning av topplasten, medan andra endast rapporterar om minskning av 
elförbrukningen under en längre höglastperiod.  

• Elbil-laddning kan flyttas från peak till off-peak genom ToU-tariffer, men hur stor 
prisskillnaden måste vara, är oklart, och skiljer sig troligen från fall till fall. Det finns litet 
empiri på detta området.  

• CPP-prising, där det definieras ett antal dagar eller perioder där priserna är höga, ser ut till 
att ge kraftfulla incitament till att minska förbrukningen på dessa dagar.  

• En kombination av ToU-tariff och effekttariff kan ge kraftfulla incitament. 

För det andra är det några faktorer som är viktiga för kundresponsen och om kunderna önskar 
dynamiska tariffer:  

• Kunderna gillar ToU-tariffer och tycker de är lätta att förstå, men effekttariffer ger större 
efterfrågerespons.   

• Automatisk styrutrustning ökar responsen. 

• Resultaten visar på större efterfrågeminskning för byggnader med elektrisk uppvärmning än 
för andra. 
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• Ny teknologi och Internet-of-things-lösningar gör det redan enklare att erbjuda flexibilitet 
automatiskt från elektriska apparater, utan att det kräver någon beteendeförändring från 
kunden. I framtiden är det tänkbart att mer flexibilitet kan erbjudas från andra laster än idag.  

Det är stor skillnad i resultaten som fallen uppvisar. I ett fall synes effekttariffen ha lett till reducerad 
topplast som en bieffekt av allmänna energieffektiviseringsåtgärder, och i några fall reduceras 
energiförbrukningen men inte det högsta effektuttaget vid införandet av dynamiska tariffer. Detta 
understryker behovet av att göra grundliga analyser och kanske också genomföra ett pilotprojekt 
innan man väljer tariffutformning.  

Resultaten visar att det är möjligt att få kundrespons genom att införa starka incitament i nättariffen, 
men det är inte uppenbart att denna responsen minskar nätinvesteringarna. De studerade fallen 
kvantifierar inte konsekvensen för nätinvesteringarna, men några nämner att responsen är för liten 
till att påverka investeringarna i nätet. Detta beror å ena sidan på att responsen i systemets topplast 
(dimensionerande fall) kan vara svagare än den genomsnittliga responsen.  

Det är slående att studierna inte har analyserat hur stora nätkostnader som kan sparas med olika 
utformade tariffer, eller huruvida det är ekonomiskt fördelaktigt att investera i ökad nätkapacitet 
istället för att utforma nättariffer som påför nätkunderna kostnader, antigen genom en högre tariff 
(om de inte anpassar sig) eller genom kostnader för att anpassa sin förbrukning. Ett skäl till detta 
kan vara att den befintliga tariffen oftast inte ger prissignal överhuvudtaget (platt energiavgift), och 
inkluderar elleveransen, och att introduktion av en viss dynamik antas öka effektiviteten oavsett.  

Det är dessutom inga studier eller fall som relaterar prisskillnader eller tariffnivåer till 
marginalkostnader i nätet, dvs. fallen analyserar inte i vilken mån det är samhällsekonomiskt mer 
effektivt att införa dynamiska tariffer än att utöka nätkapaciteten. Några av fallen från länder utanför 
Europa inkluderar tariffer för både elhandel och nättariff (eller även olika skatter och avgifter) och då 
är förmodligen motiveringen för tariffen mer förknippad med att undvika effektbrist som 
kapacitetsbrist i nätet.  

De norska fallen, som troligen är mest relevanta för Sverige, antyder att konsumenter som 
responderar på prissignal både minskar sin energiförbrukning och sitt effektuttag, men att 
minskningen av båda är relativt liten. Både norska och danska slutkunder finner att de har litet att 
spara på att göra anpassningar. Automatisering skulle ge större anpassningar, men kräver större 
prisskillnader för att vara lönsamt. ToU-tariffer är lätta att förstå, men ser ut att ha mindre effekt på 
kundens anpassning än abonnerad effekt. Information spelar en roll och kan ha varaktig effekt.  
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5 SVENSKA FALLSTUDIER 

5.1 Elnätsföretagen vi har intervjuat 

Vi har genomfört intervjuer med tio svenska lokalnätsföretag enligt tabellen nedan. Lokalnäts-
företagen som intervjuades valdes ut baserat på två källor. Dels var det de företag som i sin 
inrapportering till Ei har rapporterat att de har gjort någon form av vidareutveckling av sina tariffer 
utöver klassiska säkringsbaserade tariffer med en energidel.  

Dels användes även den tillsyn Ei gjorde år 2018 avseende tjänster för efterfrågeflexibilitet. Ei 
genomför en årlig tillsyn avseende tjänster för efterfrågeflexibilitet. I tillsynen får ett antal slumpvist 
utvalda elnätsföretag en enkät med frågor att besvara på ämnet. I 2018 års tillsyn tillfrågades 40 
elnätsföretag och i frågeunderlaget ingick bland annat frågor med syfte att skapa en bild av hur 
företagen jobbar med sina nättariffer för att styra sina kunders elförbrukning. 

Intervjuerna genomfördes baserade på följande huvudfrågor:  

Tabell 19: Översikt över intervjuer med lokala elnätsföretag 

Lokala elnätsföretag vi har intervjuat Intervjufrågor 

Malung  • Kan ni beskriva tariffutformningen ni har idag? 

• När ändrades tariffen? Varför ändrades den? Övervägde ni 
andra modeller än den som blev vald då tariffstrukturen 
ändrades?  

• De senaste 10 - 15 åren, hur är;  
Utvecklingen i antal abonnenter, gärna fördelad på 
kundkategorier.  
Utvecklingen i förhållandet mellan energi och topplast, gärna 
på månadsbasis.  
Har ni gjort ändringar i er abonnerade effekt mot regionnätet? 
(Både abonnemang per år och utvecklingen i användning av 
tillfälliga abonnemang).  

• Förändrade kunderna sitt beteende efter att förändringen 
gjordes? 

• Har förändringarna i tariffen påverkat nätkostnaderna? 

• Hade ni utformat tarifferna annorlunda om ni hade tillgång på 
mer detaljerade mätdata? 

• Har ni gjort ändringar i samband med förändringen i Ellagen? 

• Vilka råd skulle du ge till Ei när de ska utforma riktlinjer för 
nättariffer? 

• Finns det andra saker du vill lägga till? 

 

Vattenfall  

Karlshamn 

Skellefteå 

Sala Heby 

Karlstad 

Sollentuna 

Västra Orust 

Göteborg Energi/ Partille 

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening 

Av de tio lokala elnätsföretag vi har intervjuat, har åtta infört effekttariffer och två använder 
energitariffer med tidsdifferentiering. Vattenfall har i dag energitariffer till sina kunder, men planerar 
att införa effekttariffer i 2020. De är därför inkluderade i båda delarna. 

Kunder med huvudsäkring över en viss storlek betalar för abonnerad effekt även i det lokala nätet. 
Hur stor säkringsstorlek som behövs innan man måste abonnera på effekt varierar mellan 
elnätsföretagen. 

Vi har genomfört intervjuer med tre svenska regionnätsföretag enligt tabellen nedan. Intervjuerna 
genomfördes som semistrukturerade intervjuer baserade på följande huvudfrågor:  
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Tabell 20: Översikt över intervjuer med regionnätsföretag 

Regionala elnätsföretag vi 
har intervjuat 

Intervjufrågor 

Vattenfall 

• Hur är den nuvarande tariffutformningen och när infördes den?  

• Planerar ni att ändra tariffstrukturen?  

• Om ni gjort eller planerar förändringar:  

• Vad är orsaken till förändringen? 

• Vilka modeller ansåg ni som aktuella?  

• Ändrade kunderna sitt beteende efter förändringen gjordes? Har detta 
påverkat kostnaderna i nätet?  

• Har ni indikatorer på utveckling av antalet abonnenter eller utveckling i 
användning av tillfälliga abonnemang under de senaste 10 15 åren?  

• Vilka komponenter i tariffen anser ni vara viktiga för ett effektivt utnyttjande av 
elnätet? Finns andra element än tariffen ni tycker är viktiga?  

• Tycker ni att det är viktigast att ha samma struktur på tariffen för de olika 
nätnivåerna eller finns det andra överväganden att ta med i till exempel det 
regionala nätet än i det lokala distributionsnätet?  

• Vilka råd vill ni ge till Ei som nu får meddela föreskrifter om hur tariffer ska 
utformas?  

E-ON 

Ellevio 

5.2 Problemet man ville lösa med ändring av tariffen  

Motiv  

Vanligt för alla elnätsföretagen är att installation av timmätare ger möjligheten för införande av 
effekttariffer. Utöver denna möjligheten har elnätsföretagen olika motiv för sitt val av effekttariffer:  

• Kostnadsriktiga tariffer, dvs. att tariffen reflekterar kostnadsstrukturen i elnätet 

• En rättvisare fördelning av nätkostnaden mellan kundkategorier (till exempel mellan stugor 
och fastboende). Många av de tillfrågade elnätsföretagen tycker att det är rimligt att 
kunderna måste betala för effekten de använder i höglast även om man inte använder el 
under hela året.  

• Ge kunderna möjlighet att påverka sina kostnader 

• Ändringar i ellagen spelade in; flera elnätsföretag hade uppfattningen att säkringsbaserade 
tariffer inte var i enlighet med lagen. 

• Ge ett bättre utnyttjande av befintligt nät och undvika eller skjuta upp investeringar.  

• Inte behöva utöka sin abonnerade effekt hos regionselnätsföretagen 

Motivationen var i stort sett ganska lika i olika elnätsföretag och det hänvisades i liten mån till att 
nättariffen skulle ge incitament som kunde reducera effektanvändningen i nätets topplast. 
Anledningen till detta kan vara både att andra motiv var viktigare (till exempel en rättvisare fördelning 
av nätkostnaden mellan kunder), att det är osannolikt att kunder vill anpassa sin användning till 
prissignaler i nätet och att det är flera år sedan effekttarifferna blev införd. Av de elnätsföretag som 
planerar att införa effekttariffer (Vattenfall och Karlshamn), är reduktion av maxlast en tydligare 
formulerad åsikt. 

Alla intervjuade elnätsföretag har inte svarat på frågan om utredning av alternativa tariffmetoder inför 
valet av en effekttariff. De elnätsföretag som har uppgett något svar på frågan, uppgav att de inte 
tittat på några alternativa tariffmetoder.  
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Analyser de gjorde på förhand 

Många av elnätsföretagen gjorde analyser innan tariffen ändrades. Analyserna handlade emellertid 
inte om kundens flexibilitet eller vilka ändringar i kundens beteende som kunde förväntas, eller hur 
en sådan förändring skulle påverka kostnaderna i nätet. Analyserna som gjordes handlade i stor 
utsträckning om hur förändringen skulle påverka tariffkostnaderna till de olika kundgrupperna, hur 
man skulle undvika en för stor förändring för olika kundgrupper och hur man skulle sätta tarifferna 
för att få ungefär samma storlek på den totala intäkten som förut. Anledningen är helt enkelt att 
reduktion av topplasten inte var huvudsyftet med att införa effekttariffer. 

Analyser av profilen på kundernas elförbrukning har lagts till grund för definitioner av höglastperiod, 
både över året och per dygn/vecka. 

5.3 Utformning av tariffer i de enskilda elnätsföretagen  

5.3.1 Effektbaserade tariffer i lokalnäten 

För att jämföra hur starka prissignalerna från effektdelen är, har vi inkluderat kolumnen "Rate" som 
visar hur många gånger högre effekttariffen är under höglasttid jämförd med under låglasttid 
(prisförhållandet off-peak/peak). 

Tabell 21: Översikt över intervjuade företags utformning av effekttariffer 

Elnätsföretag Tariffutformning  Rate När? 

Effektavgift med bara tidsdifferentiering 

Malung  

Fast del: Ökar med säkringsstorlek.  

3,4 
 

2013 

Energidel: Nej. 

Effektdel: Baserad på kundens uppmätta maximaleffekt, beräknad som 
medelvärdet av de fem högsta värdena per månad, uppmätt alla dagar mellan 
7 och 19. Avgiften är högre under höglastperioden från november till mars. 
Alla kunder betalar samma effektavgift per MW. 

Undantag: Nej 

Sollentuna 

Fast del: Ökar med säkringsstorlek. Avsikten är att täcka administrativa 
kostnader (10 - 15 procent av totala kostnader).  

2,0 2001 

Energidel: Ingen energiavgift.   

Effektdel: Baserad på kundens uppmätta maximaleffekt, beräknad som 
medelvärdet av de tre högsta värdena per månad, vardagar mellan 7 och 19. 
Avgiften är högre under höglastperioden från november till mars. Alla kunder 
betalar samma effektavgift per MW. 

Undantag: Nej 

Karlstad  

Fast del: Samma för säkringsstorlek 16 - 63 A. Högre för 80 - 200 A. 

3,4 
2013/ 
2016 

Energidel: Gäller för alla kunder. Avgiften är inte tidsdifferentierad och är 
högre för lägenhetskunder. 
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Effektdel: Baserad på kundens högsta uppmätta effekt per månad, uppmätt på 
vardagar mellan 6 och 18. Avgiften är högre under höglastningsperioden från 
november till mars. Alla kunder betalar samma effektavgift per MW. 

Undantag: Lägenheter har bara energiavgift.  

Jukkasjärvi 
Sockens 
Belysning 

Fast del: Samma för säkringsstorlek 16 - 63 A. Högre för 80 - 200 A. 

2 2018 

Energidel: Gäller för alla kunder. Avgiften är inte tidsdifferentierad och är 
högre för lägenhetskunder. 

Effektdel: Baserad på kundens högsta uppmätta effekt per månad. Avgiften är 
högre under höglastningsperioden från november till mars, vardagar mellan kl. 
6 och 22. 

Undantag: Lägenheter har bara energiavgift 

Effektavgift med differentiering på säkringsstorlek och tid 

Sala Heby 

Fast del: Ökar med säkringsstorlek. 

16 - 25 A: 
2,4 

 
35 - 65 A: 

2,6 
  

80 - 200 A: 
3,0  

2009 

Energidel: Nej 

Effektdel: Baserad på kundens uppmätta maximaleffekt, beräknad som 
medelvärdet av de fem högsta värdena per månad, uppmätt alla dagar mellan 
7 och 19. Avgiften är högre under höglastperioden från november till mars, 
Skillnaden mellan avgiften för hög- och låglastperioden ökar med ökande 
säkringsstorlek.   

Undantag: Lägenheter har bara energiavgift som är högre än för de större 
kunderna.  

Skellefteå 

Fast del: Avser att täcka administrativa kostnader.    

3,05 2013 

Energidel: Högre under vintern. 

Effektdel: Baserad på kundens uppmätta maximaleffekt per månad, uppmätt 
vardagar mellan 6 och 22. Avgiften är högre under höglastperioden från 
november till mars. Effektavgiften utgör en större andel av den totala 
nätbetalningen än energiavgiften. 

Undantag: Denna tariff gäller bara stora kunder (80 A – 200 A) 

Effekttariff med differensiering bara på säkringsstorlek 

Västra Orust 
Energitjänst 

Fast del: Samma för alla kunder med säkringsstorlek större än 35 A  

- 
Ungefär 

10 år 
sedan 

Energidel: Inte differentierad 

Effektdel: Inte differentierad. Baserad på kundens uppmätta maximaleffekt per 
månad.   
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Reaktiv effekt: Debiteras vid uttag över 50 % av aktivt effektuttag.24 

Undantag:  

• Denna tariff gäller endast för kunder med säkringsstorlek större än 35 A 

• Kunder med säkringsstorlek mindre än 35 A betalar en fast avgift som 
ökar med säkringsstorlek och en energidel.  

Göteborg 
Energi 

Fast del: Större för företagskunder med säkringsstorlek över 63 A. 

- 2010 

Energidel: Inte differentierad. Lavare för företagskunder med säkringsstorlek 
över 63 A.   

Effektdel: Inte differentierad. Större för företagskunder med säkringsstorlek 
över 63 A. 

Undantag: Denna tariff gäller bara bedriftskunder.  
Speciellt stora kunder betalar även för reaktiv effekt.   

Effekttariff utan differensiering  

Vattenfall 

Fast del: utgör 25 procent. 

- 
Planerat 

från 
2020 

Energidel: utgör 40 procent som idag. Kunden kan välja: 

• om energidelen ska vara tidsdifferentierad, så att man betalar ett 
högre pris, vardagar mellan 6 och 22 från november till mars 

• samma avgift för alla timmar 

Effektdel: utgör 35 procent. Effektavgiften baseras på mätt 
maximaleffekt, beräknad som medelvärdet av de fem högsta värdena 
per månad (under olika dygn). Även lägenhetskunder får effektavgift.  

Undantag:  Nej, ska gälla för alla kunder 

Antal mätningar  

Fem av elnätsföretagen som infört effekttariffer för små kunder har en effektavgift baserat på 
kundens maximala effektuttag per månad (en mätning); Karlstad, Jukkusjärvi Sockens Belysning 
och Västra Orust Energitjänst. Göteborg Energi och Skellefteå har effekttariff bara till sina stora 
kunder, där de använder maximalt effektuttag per månad som grundlag for sin tariffberäkning. 

De andra elnätsföretagen har valt att basera effektavgiften på ett genomsnitt av kundens maximalt 
mätta effektuttag i ett antal timmar inom höglasttid. Sollentuna använder medelvärdet av tre timmar 
medan andra använder fem timmar (Malung, Sala Heby, Vattenfall (i planerad tariff från 2020)) och 
de har olika argument för sina val. Några har även startat med fem och reducerat till tre, andra har 
däremot gått från tre till fem.  

Argumenten för att inte använda mer än tre mätvärden är att man med fler timmar kommer närmare 
en energiavgift. Poängen är att drabba de största effektuttagen, och genom att använda många 
timmar kommer man att reducera genomsnittet mycket, speciellt under vintern. Ett elnätsföretag 
uppger att effektavgiften ska ökas om man använder fem mätningar i stället för tre på vintern.  

                                                

24 Även om tariffen innehåller reaktiv effekt som tariffelement för mindre kunder är detta lite använt i praktiken, och 
elnätsföretaget har därför inte upplevt negativa reaktioner från kunderna.  
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Elnätsföretag som valt att använda fem mätvärden tycker att det ger ett mjukare incitament och att 
man undviker att effektavgiften uppfattas som ett straff. En kund som tidigt i månaden har ett högt 
effektuttag tre gånger kommer med deras modell fortfarande ha ett incitament till att hålla 
effektuttaget lågt. 

Höglasttid  

De flesta elnätsföretagen har definierat några timmar eller perioder som höglasttid och använder 
denna indelning för att tidsdifferentiera effekttariffen, till exempel: 

• Bara höglasttimmar ingår i beräkningsgrundlaget för effekttariffen  

• Priset per kW är högre under höglastperioden (vintermånaderna) och/eller på vardagar 

De flesta elnätsföretagen använder en kombination av båda (Malung, Sala Heby, Karlstad, 
Sollentuna, Skellefteå), och två använder bara högre effektpris under vintermånaderna (Sollentuna, 
Jukkasjärvi).  

Elnätsföretagen har olika definitioner av vilka timmar som omfattas av höglasttid, och om de 
definierar helgen som höglasttid eller inte. Genom att inte ha höglasttid tidigt på kvällen ges kunderna 
möjlighet att vänta till dess med att starta sina hushållsmaskiner eller ladda sin elbil. Andra 
elnätsföretag tycker höglasttiden måste vara mer omfattande för att undvika att effekttoppen flyttas 
till timmen före eller efter höglastperioden. Vad gäller helgen är det mer aktuellt för elnätsföretag 
med många sommar-/vinterstugor att låta höglasttiden även inkludera helgen för att säkerställa att 
även de som inte är fastboende tar sin andel av nätkostnaden och eftersom topplasten i nätet uppstår 
under helgen. 

Lägenheter 

En del elnätsföretag som infört effekttariffer har valt att lägenheter inte ska betala effektavgift. 
Orsaken är bland annat att lägenheter har ett lågt effektuttag och att kunden av den anledning har 
en liten möjlighet att minska sitt uttag. De har till exempel i mindre grad elbilar. Eftersom 
lägenhetskunder inte har mycket att spara på genom att reducera sitt effektuttag, är de heller inte 
intresserade av att lära sig om effekt. 

5.3.2 Energibaserade tariffer i lokalnäten 

De två elnätsföretagen vi intervjuade som hade säkringstariffer med tidsdifferentierade 
energiavgifter har haft dessa i minst tio år och båda planerar att införa effekttariffer. Vattenfall sin 
planerade effekttariff är inkluderat i tabellen under.  

I Karshamns tariff utgör den rörliga delen av tariffen ungefär hälften av kundernas kostnader. Det 
finns två anledningar till detta:  

• Ge incitament att spara energi och att kunden får möjlighet till att inflytande på sina 
kostnader 

• Undvika att många fastigheter etablerar gemensam mätning för att reducera tariffen  

Det har också varit viktigt att tariffen var kundvänlig. Karlshamn var ett av få elnätsföretag som valde 
att behålla tidsdifferentierad nättariff efter att timmesmätare blev införd. Nätkunderna kan välja 
mellan två tariffer: tidsdifferentierad tariff med högre kostnad på dagtid under vintermånaderna och 
lägre i andra perioder, eller samma pris under hela året. De flesta kunder har valt en tariff som inte 
är tidsdifferentierad. För en elvärmekund lönar det sig att välja en tidsdifferentierad tariff.  

Vattenfall påpekar att deras nya tariff innebär ökad påverkbarhet, eftersom den görs mer rörlig, och 
ett mer effektivt utnyttjande av elnätet då den ger tydliga incitament för lastutjämning.   
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Tabell 22: Översikt över intervjuade företags utformning av säkringsbaserad tariff med 
differentiering av energiavgiften 

Elnätsföretag Tariffutformning  Rate När? 

Säkringsbaserad med tidsdifferentiering av energiavgiften (upp till 63 A) 

Vattenfall  
 

Fast del: Ökar med säkringsstorlek. Täcker mer än administrativa kostnader.  

3,8 
 

2005 

Energidel: Kunden kan välja mellan två alternativ:  

• samma avgift per kWh för hela sin konsumtion  

• en tidsdifferentierad energiavgift, där man betalar en högre avgift i 
höglastperioden (vardagar mellan 6 och 22 från november till mars) 
och en lägre avgift annars.  

Cirka 9% av kunderna har valt tidsdifferentierad energiavgift.  

Effektdel: Ingen effektdel. 

Undantag: Över 63 A 

Karlshamn 

Fast del: Ökar med säkringsstorlek. 

2,6 
(20-200 

A) 
Ca 2008 

Energidel: Kunder med säkringsstorlek under 200 A kan välja mellan två 
alternativ:  

• samma avgift per kWh för hela sin konsumtion,  

• en tidsdifferentierad energiavgift, där man betalare en högre avgift i 
höglastperioden (vardagar mellan 6 och 22 från november till mars) 
och en lägre avgift annars.  

Kunder som väljer tidsdifferentierad energiavgift betalar också lägre fast avgift. 
Elnätsföretaget föreslår det alternativet som gynnar kunden, men kunderna kan 
ändra valet. 

Effektdel: Ingen effektdel. 

Undantag: Över 200 A 

5.3.3 Tariffer i regionnäten 

I tillägg till lokala elnätsföretag har vi även intervjuat några stora regionnätsföretag för att få ett intryck 
av vad de tänker om tariffutformning och vilka behov de ser för att ändra sina tariffer, eftersom 
utmaningarna kan vara annorlunda i regionnäten.  

Tabellen nedan ger en översikt över tarifferna till regionnätsföretagen vi intervjuat. De tre 
regionnätsföretagen vi intervjuade har inte gjort ändringar i tariffutformningen. Nedan tabellen 
beskriver vi vilka utmaningar de ser i framtiden och vilka tankar de har att det vill påverka tarifferna.  
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Tabell 23: Översikt över intervjuade företags utformning av tariffer, regionnät 

Regionelnätsföretag Tariffutformning  

Ellevio 

Fast del (kr/år). 

Abonnemangsavgift (kr/kW). Både årsavgift och överuttagsavgift (per vecka) baserad på 
mätt effektuttag. Inkluderar en avståndsbaserad komponent relaterad till avstånden till 
närmste punkt i nätet.  

Energidel (kr/kWh). Inte tidsdifferentierad. Energiavgiften är schablonbaserad per område 
och ska täcka förlustkostnader i regionnätet och överliggande nät. Utgör en liten del av 
totalkostnaden.   

Annat. Alla delar av tariffen varierar med anslutningspunktens belägenhet och spänning.  

Vattenfall 

Fast del (kr/år).  

Abonnemangsavgift (kr/kW). Baseras på abonnerad effekt som ska anges i förväg.  

Energidel (öre/kWh).  

Annat. Vattenfalls regionnät är uppdelat i tre tariffområden, och alla delar av tariffen 
varierar beroende på i vilket område de är anslutna. Skillnaden beror dock endast på 
Svenska kraftnäts differentierade stamnätstariff.  

E-ON 

Fast del (kr/år). Samma för alla kunder i regionnätet. Ska täcka mätning och fakturering.  

Abonnemangsavgift (kr/kW). Både helårsavgift och tilläggsavgift om vintern (november-
mars, vardagar kl. 6-22). Ungefär 30 % tas in genom helårsavgiften och 70 % genom 
tilläggsavgiften. Elnätsföretagen betalar även vid överuttag, och denna avgift är 
differentierad mellan helår och vintertid.  

Energidel (öre/kWh). Speglar förlustkostnader och kostnader i överliggande nät. 
Energiavgiften utgör en liten del av totalkostnaden.   

Annat. Regionnätkunderna betalar även för reaktiv effekt över en viss nivå.  

Ellevio 

Ellevios regionnätstariff speglar Svenska kraftnäts tariff i stamnätet och kostnader i eget nät, dvs. att 
tariffen är baserad på abonnerad effekt (årsabonnemang). De använder inte tillfälliga abonnemang, 
endast överuttagsavgifter vid överskridande av abonnemanget. Producenter har avstånds-
differentierade inmatningsavgifter. För uttagskunder speglar differentieringen i regionnätstariffen 
differentieringen i stamnätstariffen. Idealiskt skulle man ha en mer detaljerad tariff, men det är 
komplicerat att göra tillräckligt detaljerade beräkningar eftersom nätet blir mer och mer komplext. De 
menar att tariffen bör vara så riktigt som möjligt, men man måste också se vad som är möjligt i 
praktiken.  

Även om vi intervjuade Ellevio i egenskap av regionnätsägare fick vi även information om planerade 
ändringar i lokalnätstariffen eftersom de ser sina nät som en helhet. Ellevio planerar att göra en 
pilotstudie för att testa effekttariffer för mindre kunder i lokalnätet (säkringskunderna). Här önskar de 
att testa både Time of Use och effekttariffer baserade på kundens maximala effektanvändning per 
månad. Eftersom de inte har timmätare för alla kunder än vill de inte testa för alla kunderna.  

Med den planerade pilotstudie vill de se hur kunderna reagerar på den nya tariffen. Blir de mer 
flexibla? Flyttar de sin last? Vidare kommer Ellevio lära sig mer om hur man måste kommunicera 
med kunderna för att de ska få informationen de behöver. Elnät anses som en lågintresseprodukt, 
och därför förvanter Ellevio sig att de måste ge mycket information för att få kundernas 
uppmärksamhet.  
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E-ON 

E-ON ser ett behov av att se över tariffstrukturen för alla kunder och planerade ändringar, men vill 
vänta till de ser vad som kommer ut av Ei:s arbete. Orsaken till att E-ON överväger ändringar handlar 
om utmaningar kopplade till kapacitet, både idag och i framtiden. Till exempel ser de att 
urbaniseringen leder till ett kraftigt ökat effektbehov i tillväxtregioner, att de har en markant ökning 
av decentraliserad elproduktion och att energiomställningen leder till ändrade konsumtionsmönster 
(laddning av fordon, datacenter etc.).  

De förväntar sig att hur den nya tariffstrukturen kommer se ut kommer ha stor betydelse för i vilken 
grad den kommer bidra till effektivt utnyttjande av nätet. Ett exempel på en av sakerna de överväger 
är vilka kunder som bara ska ha energidel och fast del, och vilka som ska ha en effektdel.  

Vattenfall 

Vattenfall planerar att göra ändringar i tariffstrukturen i regionnätet. Målet är att få en tariff som är 
mer påverkbar och som ger riktiga styrsignaler, och då kan bidra till att ta fram efterfrågeflexibilitet. 
Vattenfall planerar två ändringar; ny effektersättning och tidsdifferentierade överföringsavgifter.  

Målet med att införa en ny effektersättning är att ge ersättning efter verklig nytta. Idag använder de 
något som heter ”garanterad minimiproduktion”, och detta vill de ersätta med att kompensera faktisk 
nätnytta beräknad per enskilt kraftverk.  

Tidsdifferentierade överföringsavgifter ska införas för att få fram efterfrågeflexibilitet och att ge 
incitament för effektivisering och laststyrning. Vattenfall hoppas också att införande kan ge 
incitament till att lokalnätsföretag också ska införa tidsdifferentiering.   

5.4 Erfarenheter med tarifferna 

I detta avsnittet sammanfattar och kommenterar vi svaren från intervjuerna med de svenska 
elnätsföretagen. Det är viktigt att notera att de svenska fallen med dynamiska tariffer inte är 
utformade för att uppfylla ett krav om att tarifferna ska ge ett effektivt utnyttjande av elnätet, utan kan 
vara utformade utifrån helt andra syften. Utvärderingen måste därför ses i ljuset av detta.  

5.4.1 Kommunikation med kunden vid införande av ny tariff 

De flesta företagen har genomfört kundmöten där de har informerat om den nya tariffutformningen. 
Här har de också förklarat för sina kunder vilka åtgärder de kan vidta för att minska 
strömförbrukningen, och därmed deras kostnad. Andra informationskanaler som har använts är 
brev, lokal press, video på hemsidan och utökade öppettider vid kundcenter. Vissa nätföretag säger 
att de har varit proaktiva gentemot pressen och haft positiva erfarenheter av att ge 
förhandsinformation via lokala tidningar. 

I den utsträckning kunderna har varit missnöjda med den nya tariffutformningen är det med 
anledning av att de har fått högre kostnader. I sådana fall tror många elnätsföretag att det har bidragit 
positivt att visa dessa kunder hur man kan minska sin energiförbrukning och därmed sin nätfaktura. 
Det är också positivt att införa tariffändringen på sommaren, då det ger kunderna möjlighet att 
komma in i nya vanor innan deras kraftkonsumtion (effektuttag) börjar kosta mer. 

Några av de elnätsföretag vi har pratat med har redan fått några kunder som är prosumers, t.ex. 
kunder som har installerat solceller, och de flesta förväntar sig fler av dem i framtiden. Om 
tariffutformningen inte har energiavgift kommer dessa kunder normalt inte få sina nätfakturor 
reducerade på grund av egen produktion. Speciellt på vintern kommer de vanligtvis behöva utnyttja 
en lika hög effekt som tidigare några gånger per månad när den egna produktionen är låg. Några av 
elnätsföretagen säger att dessa kunder är missnöjda med effekttariffer medan andra finner att de 
accepterar det. 

Några av elnätsföretagen har infört effektpriser gradvis, kundgrupp för kundgrupp. Dessa 
elnätsföretagen har haft bra erfarenheter med ett sådant tillvägagångssätt, eftersom de får 
erfarenhet och kan göra förändringar under vägen. Enligt vår förståelse gäller dessa erfarenheter 
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huvudsakligen introduktion av effekttariffer till kunder, samt vilken typ av information en måste ge, 
vilka frågor kunderna har och liknande.   

Vårt huvudintryck är att elnätsföretagen är nöjda med sin egen tariffutformning och processen för 
introduktion av nya tarifferna, och att de inte skulle ha gjort några betydande förändringar om de 
skulle gjort det igen.  

5.4.2 Analyser av ändringar i kundernas beteende  

Ingen av elnätsföretagen vi har pratat med har gjort grundliga analyser av förändringar i 
kundbeteendet efter förändringen av tariffutformningen och vilken betydelse sådana förändringar 
haft på nätets lastkurva eller kostnaderna i nätet, även om vissa elnätsföretag har mätdata på timnivå 
för en viss period innan införandet av effekttariff. Därför kan de heller inte säga säkert om tariffen 
faktiskt har påverkat konsumtionsnivån och profilen, vem som anpassar sig eller hur de anpassar 
sig. Anledningen är att ändringar i beteendet inte var det viktigaste syftet med att ändra tariffen. 

Elnätsföretagen hävdar att det för många kunder är svårt att förstå skillnaden mellan effekt och 
energi, vilket är en förutsättning för att minska sin maximaleffekt. Många av de elnätsföretagen vi 
har pratat med har upplevt att de kunder som träffas vid informationsmötena förstår detta. De kunder 
som det är svårt att nå är de som antigen inte har en hög maximaleffekt, till exempel små lägenheter, 
eller stugor. Stugkunderna har vanligtvis en mycket variabel och låg elförbrukning, och är av den 
grunden i mindre grad mottagliga för information om hur de kan minska sitt effektuttag. Om stugorna 
hyrs ut är elförbrukningen oftast inkluderad i hyran och hyresgästerna har inga incitament att minska 
effektuttaget.  

De flesta nätföretagen anser att det är villakunder som har störst potential att anpassa sin 
konsumtion och effekt (kunder med säkringsstorlek upp till 63 A). Dessa är fast bosatta och har 
tillräckligt hög effekt för att de ska kunna spara pengar på att anpassa sin förbrukning. Många 
villakunder har installerat värmepumpar de senaste åren. 

Dessa reflektioner om hur olika kundkategorier kan anpassa sin konsumtion är relaterade till de 
förändringar och potential som elnätsföretagen ser idag, och beror till stor del på beteende-
förändringar som göras manuellt. Elnätsföretagen tror därför att man kan få en annan respons vid 
mer automatisering. 

5.4.3 Gav ändringen i tariffen minskade kostnader for elnätsföretaget?  

Inga av de nätföretagen vi intervjuade har gjort analyser för att undersöka huruvida införandet av 
effektavgifter har minskat kostnaderna för elnätsföretaget eller maximalbelastningen i nätet. För att 
göra goda analyser är det nödvändigt att ha konsumtionsdata med timmätning både före och efter 
förändring av tariffutformningen. Några av elnätsföretagen uppgav att de har sådana data, medan 
andra inte har det. 

De elnätsföretagen vi har fått utökad information från har haft en jämn ökning i antal kunder i sitt 
nätområde de senaste tio åren. Under samma tid ser vi inte en motsvarande ökning i maximal effekt 
eller i abonnerad effekt mot regionnätet. Det kan vara en indikator på att kunderna har ändrat sitt 
beteende, men det är många faktorer som spelar in och måste undersökas igen. Till exempel har 
man inte haft särskilt kalla vintrar de senaste åren. För att kunna dra slutsatser om resultatet borde 
utvecklingen också jämföras med utvecklingen hos andra elnätsföretag som inte har infört 
effekttariffer.  

5.4.4 Analyser genomförda av andra än elnätsföretagen  

Bartusch & Alvehag (2014) använde data från Sala Hebys kunder i ett forskningsprojekt som 
studerade beteendeförändringar hos både villa- och lägenhetskunder vid en ändring av nättariffen. 
Se mer information i eget avsnitt nedan. Vi har inte kännedom om andra kvalitativa analyser på 
svenska data. De elnätsföretag vi har intervjuat har haft några funderingar kring huruvida 
tariffutformningen har påverkat kundernas konsumtionsmönster, men har inte genomfört statistiska 
analyser. 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2019-11 Nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet  

Page 72  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

Sala Heby införde effekttariffer för alla sina villakunder från 2009. Före introduktionen testade de 
tarifferna både på villakunder och på mindre kunder. Bartusch och Alvehag (2014) har analyserat 
data från testperioden. Villakunderna i testgruppen fick effekttariffer från 1. april 2006 medan 
testgruppen inom hyresrätter och bostadsrätter fick effekttariffer från 1. oktober 2009. Alla kunderna 
i testgruppen blev inkluderade i studien.  

Projektet använde timmdata före och efter tariffutformningen ändrades. Tabellen under beskriver 
tidsperioderna där det fanns data för perioderna före och efter införandet av effekttariffer för de olika 
kunderna. Tabellen beskriver även hur många kunder som fick effekttariffer. Talet inom parentes 
beskriver hur många kunder man hade data för i varje kategori.   

Tabell 24: Testgrupper för införing av effekttariffer i Sala Heby 

 Antal  Tidsperiod innan Tidsperiod efter 

Villakunder  50 (38) April 2005 – mars 2006 April 2006 – mars 2012 

Hyresrätter 59 (28) Oktober 2008 – september 2009 Oktober 2009 – mars 2012 

Bostadsrätter 50 (29) Oktober 2008 – september 2009 Oktober 2009 – mars 2012 

Källa: Bartusch & Alvehag (2014) 

Kunderna hade ursprungligen en typisk svensk säkringstariff, som bestod av en fast avgift beroende 
på säkringsstorlek och en variabel energiavgift. I den nya tariffen ersätts energidelen med en 
effektavgift. Effektavgiften beräknas som medelvärdet av kundens fem högsta effektuttag per månad 
i höglasttid, dvs. vardagar mellan 7 och 19. Avgiften är högre från november till mars än i årets övriga 
månader. Tariffutformningen i detta forskningsprojekt motsvarar tariffutformningen till de flesta 
elnätsföretagen som redan har införd effekttariffer till sina kunder.  

Enkätundersökningar blev också utskickade till kunderna. Här försökte man få information om 
kunderna hade gjort relevanta ändringar, till exempel om de hade flyttat och vad som var huvudkällan 
till uppvärmning. 

För villakunderna finner studien att den nya tariffen påverkar efterfrågeflexibiliteten på kort och lång 
sikt. Samma resultat finner man för hyresrätterna, men bara på kort sikt. För bostadsrätterna finner 
man inte att den nya tariffen har någon påverkning. 

Författarna av studien varnar för att konkludera att den enda orsaken till skillnaderna i resultaten är 
att de mindre kunderna inte är lika mottagliga för prissignaler. Efter testperioden blev effekttariffer 
införda för alla villakunder. Elnätsföretagen gav av den grund mer information och uppmärksamhet 
gentemot villakunderna. Den enda informationen de små kunderna fick om den nye tariffen var en 
informationsbroschyr tillsammans med fakturan. Författarna säger även att studien är gjord på för 
små urval för att dra allmänna slutsatser. 

5.5 Synpunkter på Ei:s utformning av riktlinjer 

Riktlinjer och modell  

De elnätsföretag vi pratat med är överens om att en föreskrift måste ge utrymme att ta hänsyn till 
olika villkor i olika nät. De flesta menar att riktlinjerna inte ska vara för detaljerade. En alltför 
detaljerad reglering kan hindra företag från att komma fram till nya innovativa tariffutformningar. 

Som ett exempel kan man lyfta fram reglering av tidsdifferentiering. Elnätsföretagen anser att det är 
viktigt att man till exempel inte går för långt i definitionen av det centrala begreppet höglasttid, utan 
att elnätsföretagen själva får anpassa tariffen till vad som faktiskt är höglast i det egna nätet. 

Samtidigt anser de flesta av elnätsföretagen vi pratat med att vissa riktlinjer bör finnas. De flesta 
håller med om att elnätsföretagen troligen tolkar ellagen olika, och det för vissa elnätsföretag är svårt 
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att veta vad som krävs för att tariffutformningen ska uppfylla ellagen. Riktlinjer från Ei kan således 
vara gynnsamma. 

Elnätsföretagen vi har pratat med tycker emellertid att en fördel med krav om samma tariffutformning 
för alla elnätsföretag är att det är lättare att förstå för kunder och inte minst de som är kunder till flera 
elnätsföretag, och för nationella medier. Ett annat argument för standardisering och förenkling är 
införande av elhandlarcentrisk modell, som innebär att personalen hos elhandelsföretaget måste 
svara på frågor från kunder i många olika elnätsföretag. Om tariffstrukturen är komplicerad är det 
svårare att förklara tariffen för kunderna ock kunderna kan känna sig lurade. 

Ett elnätsföretag tycker att om Ei ska införa en specifik modell, så är det viktigt att innan överväga 
olika typer av tariffmodeller.  

Ett annat elnätsföretag tycker att Ei borde överväga de olika typerna av kunder separat, då det till 
exempel är stor skillnad på potentialen till att ändra elanvändningen hos en lägenhetskund, en 
villakund och en stor kund.  

Kundförståelse och lämpliga incitament 

En förutsättning för att incitament i tariffen ska fungera är att kunderna förstår hur de kan påverka 
sina egna kostnader. Det betyder inte nödvändigtvis att kunderna behöver förstå tariffens 
uppbyggnad i detalj, men de behöver åtminstone förstå hur deras anpassningar av konsumtionen 
påverkar elräkningen. 

Som tidigare nämnts upplever elnätsföretagen att många kunder har svårt att förstå skillnaden 
mellan effekt och energi. Ett elnätsföretag anser därför att det kan vara en idé att undvika att ha 
både energi- och effektelement i tariffen, men det är inte något de har testat. Andra anser att detta 
övervägande inte är tillräckligt viktigt och att kunderna oavsett måste förhålla sig till effekt och energi 
samtidigt, när elhandelsföretaget ska skicka fakturor både för nättariff och elhandel. Redan idag 
debiteras dessutom elskatten som en energiavgift över fakturan för eldistribution. 

Många tycker att de måste göra en avvägning mellan kundförståelse och att ge relevanta incitament 
vid utformningen av tariffen. Elnätsföretagens specifika synpunkter till utformning av en effektiv 
tariffutformning skiljer sig därför i olika riktningar utifrån vilka överväganden de tycker är viktigast. 

Ett av de tillfrågade elnätsföretagen tror att en energiavgift istället för en effektavgift är både lättare 
att förstå för kunden och mer kostnadseffektiv. Anledningen är att effektavgift baserade på kundens 
maximaleffekt inte tar hänsyn till olika kunders olika bidrag till sammanlagring. Detta elnätsföretag 
har gjort studier som visar att en kunds användningstid är negativt korrelerat med kundens bidrag 
till sammanlagring. Eftersom kunder med lång användningstid också har större energiförbrukning, 
hävdar de att en energiavgift blir mer kostnadseffektiv. 

Ett annat elnätsföretag ser en fördel med att införa effekttariff på vintern och energiavgift under 
sommaren, eftersom det ligger mer i linje med vad som påverkar kostnaderna i nätet. 

Ett elnätsföretag anser att det är viktigt att kunderna får incitament att inte ha större säkringsstorlek 
än nödvändigt, eftersom det kan få negativa konsekvenser för försörjningstryggheten. 

Flera av elnätsföretagen anser att det är viktigt att erhålla en fast del som täcker grundläggande 
kostnader i nätet. Någon anser att den fasta delen borde differentieras baserat på säkringsstorlek. 
Flera av elnätsföretagen anser att en sådan fast del finns till för att ta ut den kostnaden 
elnätsföretagen faktiskt har även från kunder som inte använder nätet hela året. 

Samverkan  

Flera av de intervjuade elnätsföretagen tycker det är viktigt att Ei involverar branschen i sitt arbete 
och att Ei förklarar för nätkunderna vad som är fördelen med att ändra tarifferna.  

Branschföreningen Energiföretagen Sverige har en arbetsgrupp som arbetar med tariffutformning. 
Flera av elnätsföretagen hoppas att man kan få till ett samarbete mellan denna arbetsgrupp och Ei. 
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Dessutom är det önskvärt att få in en kundrepresentant i en sådan samverkan. Elnätsföretagen 
anser att det är viktigt att ha en diskussion om vad som är rätt fördelning av nätkostnader. 

Några av elnätsföretagen nämnde också att det händer mycket på EU-nivå inom tariffutformning och 
att det är viktigt att detta beaktas. 

Många elnätsföretag avvaktar att göra ändringar i tariffen innan de ser resultatet av Ei:s arbete med 
att ta fram en föreskrift för nättariffer.  

5.6 Sammanfattning och lärdomar  

De svenska elnätsföretagen som har introducerat dynamiska tariffer har delvis gjort det med 
bakgrund i ellagens krav om kostnadsriktiga tariffer. Dessutom har införandet av timmätning gjort 
det möjligt att differentiera tarifferna. 

• Med undantag för ett forskningsprojekt25 (vilket inte verkar vara känt bland de företrädande 
för elnätsföretagen som vi intervjuade) har det inte gjorts djupa analyser av hur förändringar 
i tariffen har påverkat kundernas anpassning, även om flera av elnätsföretagen vi 
intervjuade hade data på timmätningar före och efter införande av den nya tariffen som är 
en förutsättning för att kunna genomföra en sådan analys.  

• De flesta av elnätsföretagen vi intervjuade anger inte ett mål om att reducera kostnaderna i 
sitt eget nät som huvudorsaken till introduktionen av dynamiska tariffer, även om vissa 
elnätsföretag rapporterar en önskan om en lägre abonnerad effekt mot det överliggande 
nätet som ett motiv. Många är angelägna om att tariffen ska återspegla kostnaderna i nätet. 

• Elnätsföretagen tycks inte ha bedömt om tarifferna är effektiva i förhållande till utnyttjande 
av nätet.  

• Det verkar inte vara någon länk mellan tariffnivån och bedömningar av 
marginalkostnaderna i nätet och hur utformningen av tariffen kan påverka nätkostnaderna.  

• Införandet av timmätning är en förutsättning för att gå från säkringsbaserad avgift till 
effektavgift eller ToU-tariff.  

• Flera av elnätsföretagen vi intervjuade anger en önskan om att ge kunden möjlighet att 
påverka sin nätfaktura som ett viktigt motiv.  

• Det faktum att tariffen måste vara framåtblickande (elbilar, styrningsmöjligheter) är inte 
särskilt framhävd som drivkraft till förändring i tariffutformningen. 

• När det gäller fastställandet av avgiftsnivåer och differentiering mellan låg- och 
höglastperioder (sommar och vinter) var elnätsföretagen angelägna om att förändringen 
inte ger orimliga konsekvenser för enskilda kunder. Man vill undvika att tariffändringen 
uppfattas som orättvis.  

Det är märkbart att elnätsföretagen i liten mån har genomfört analyser av priselasticiteten hos 
kunderna eller tariffens påverkan på nätinvesteringar. Dock rapporterar några elnätsföretag att man 
har gjort analyser av kundernas uttagsprofiler för att kunna fastställa längden på höglastperioden så 
att man inte riskerar att topplasten enbart förflyttas. I allmänhet har vi anledning att tro att kopplingen 
mellan tariffens påverkan på kundernas lastprofiler i många elnätsföretag inte kopplas direkt mot 
investeringsbeslut i nätet.   

Regionnätstarifferna liknar i stor mån tariffutformningen i stamnätet. Emellertid är det viss skillnad 
på hur man tolkar ellagen när det gäller differentiering mellan kunder. Det är också variation i 
effektavgiften (baserad på abonnerad effekt) och i underlaget för energiavgiften (förlustkostnader). 

 

                                                

25 Bartusch & Alvehag (2014) 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Analysen av fallstudier ska enligt uppdragsbeskrivningen dra slutsatser inom tre områden:  

1. Tariffutformning 

2. Aktiva kunder / kundrespons 

3. Reglering av tariffer 

Det första steget för att dra slutsatser från fallstudierna är att ge en bedömning av om fallen faktiskt 
ger tillräckligt underlagför att svara på frågorna, till exempel till vilken grad fallen är relevanta för Ei 
och om den data och de erfarenheter som finns är av tillräckligt god kvalitet.  

Vi finner att många av studierna i allmänhet ger resultat som överensstämmer med teorin och vad 
man skulle vänta sig av dynamiska tariffer, bland annat att kunderna svarar på prissignaler, 
automatiskt ökar responsen, och att beteendeekonomiska styrmedel och information påverkar hur 
kunderna svarar på dynamiska tariffer. Även om många studier pekar på att potentialen för 
efterfrågeflexibilitet är störst för tröga laster och att elbilsladdning kan påverkas av dynamiska tariffer, 
är det få fall och analyser som ger precisa uppskattningar av hur stor effekt olika tariffer har på 
effekttoppar. Sannolikt är resultaten beroende på kontext och marknadsstruktur, till exempel om 
tariffen omfattar enbart nättariffen eller också elhandelspris.  

För att utforma en tariff som syftar till effektivt utnyttjande av elnätet, måste det göras närmare 
analyser av situationen i det specifika nätet. Det är svårt att dra generella slutsatser om vad som är 
en effektiv tariffstruktur och om specifika nivåer på enskilda tariffdelar.  

Det är också värd att notera att även andra förhållanden än nättariffen påverkar kundens agerande 
och användning av nätet, så som elhandelspriset och andra motiv till kundens elförbrukning, till 
exempel hänsyn till klimatet eller ingrepp i naturen. Det är inte enbart nättariffen som ger incitament 
till efterfrågeflexibilitet. Andra åtgärder så som avtal om Peak Load Rebates och Load Shedding och 
även flexibilitetsmarknader kan ge mer effektiva incitament och bättre information om kundernas 
betalningsvilja för nätkapacitet än allmänna tariffer, i synnerhet när det är osäkert om eller när det är 
lönsamt att investera i utökad nätkapacitet.  

6.1 Tariffutformning 

I detta avsnittet svarar vi på de specifika frågorna som avses i uppdraget med bakgrund i teorin, 
analysen av fallen och resultaten från litteraturen.  

6.1.1 Komponenter 

Vilka komponenter i tariffen är viktiga för att få ett effektivt styrmedel för främjandet av ett effektivt 
nätutnyttjande?  

Enligt teorin är alla tariffkomponenter viktiga för tariffens effektivitet som styrmedel. Å ena sidan bör 
tariffen återspegla både kort- och långsiktiga marginalkostnader i nätet. Å andra sidan bör residuala 
kostnader täcks in genom en neutral tariffkomponent som i minsta möjliga mån påverkar kundens 
beteende.  

Energiavgifter som återspeglar rörliga förlustkostnader ger ett högre pris när kapacitetsutnyttjandet 
är högt och när förlustdelen är dyr. En sådan prissignal kan därmed spela tillsammans med, och i 
många fall förstärka, signalen från marknadspriset. Om energiavgiften är högre än den rörliga 
marginalkostnaden, ger den incitament till att inte utnyttja nätkapaciteten även när det är ledig 
kapacitet i elnätet och kostnaden i verkligheten är låg.  

Största delen av kostnaderna i nätet är kapitalkostnader och kundernas långsiktiga elförbrukning 
och investeringar i elektrisk utrustning påverkar behovet av nätinvesteringar på längre sikt. Genom 
en effektkomponent i tariffen som speglar marginalinvesteringskostnaden i nätet kan nätföretaget 
ge en effektiv prissignal om hur sådana anpassningar påverkar kapacitetsbehovet i nätet och de 
långsiktiga nätkostnaderna.  
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Effektiva långsiktiga prissignaler ska främst påverka kundens uttag i systemets höglast, så att 
investeringar i nätet kan minskas eller skjutas upp på lång sikt. Prissignalerna bör därför ge 
incitament till att kunderna antingen flyttar konsumtionen bort från topplasttimmar eller minskar 
förbrukningen i topplast. För att tariffen ska vara ett effektivt styrmedel i socioekonomisk mening bör 
tariffdelar med styrsignaler därför kopplas till det dimensionerande fallet i nätet (lasten i den kallaste 
vintertimmen). Ska elnätsföretaget kunna skjuta upp eller undvika investeringar, måste styrsignalen 
ändra topplasten på ett förutsägbart sätt. Till exempel, ett tariffelement som bara flyttar topplasten 
och inte reducerar den, är inte effektivt därför att elnätsföretagets investeringsbehov inte minskar.  

Ett tariffelement som ska ge långsiktiga prissignaler måste också introduceras förväg, dvs. i tillräcklig 
god tid för kapacitetsbrist i nätet inträffar. Det beror på att elnätsföretagen fattar investeringsbeslut 
på grund av förväntan om framtida kapacitetsbrist, och inte när effektivitetsbristen inträffar. Om man 
misstänker att kapaciteten kan bli begränsad på sikt så kan man introducera en tariffstruktur med 
små prisincitament i början, men som kan anpassas senare när utmaningen uppstår.  

Det är också viktigt att beakta att en effektiv effekttariff ska återspegla alternativkostnaden 
(investeringskostnader för att utöka kapaciteten i nätet) och inte den nivå som är nödvändig för att 
kunderna ska minska sin topplastförbrukning. Om nätkundernas betalningsvilja för utökad 
nätkapacitet är större än kostnaden för investeringen i nätet, är det samhällsekonomiskt lönsamt att 
investera i utökad nätkapacitet. 

Fallstudierna visar att det finns olika utformningar av effekttariffer som kan ge reduktioner i 
topplasten, men de visar också att olika utformningar av dynamiska tariffer är olika effektiva när det 
gäller påverkan på topplasten. Styrkan i prissignalen beror på utformningen av tariffen och pris-
skillnader mellan olika tariffelement.  

Hur tariffen som ska ge prissignal bör utformas i praktiken beror på det specifika nätet och syftet 
bakom införandet av tariffen. Om det finns ett identifierat klart syfte om att minska effekttoppar för 
att undvika eller skjuta upp investeringar, bör prissignalen spegla vinsterna med att undvika eller 
skjuta upp investeringar. Helst bör elnätsföretagen också överväga om andra åtgärder än en allmän 
effekttariff kan ge mer effektiva incitament till att dra ner effekttoppar.  

På grund av att elnätsverksamhet är ett naturligt monopol kommer effektiva prissignaler baserad på 
marginella kostnader inte att täcka alla kostnader i nätet. De resterande eller residuala kostnaderna 
måste fördelas mellan nätkunderna genom tariffen. Tariffdelar som ska täcka residuala kostnader 
bör i minsta möjliga mån påverka förbrukningen, dvs. vara i största möjliga mån neutrala.  

Det är svårt att utforma tariffelement som ska täcka residuala kostnader på ett neutralt sätt. Det 
betyder att den residuala tariffen kunden ges i minst möjligt mån ska bero på kundens löpande 
elanvändning, variationer i elanvändningen eller topplastförbrukningen från år till år. Om fasta delar 
som är oberoende av kundens utnyttjande av nätet inte går att hitta, och tariffen måste baseras på 
någon variant av effekt eller energi, bör man sträva efter att utforma sådana tariffer så att de ger 
svaga prissignaler. Då borde den residuala tariffen inte ge stora negativa effekter på utnyttjande och 
utvecklingen av nätet på lång sikt.  

Sammantaget är de viktigaste aspekterna vid utformandet av residuala nättariffer att de är baserade 
på objektiva kriterier, att de ger en acceptabel fördelning av nätkostnaderna och att de inte ger 
oönskade incitament. Men det är även viktigt att beakta att tariffdelar som ger prissignal inte ger för 
starka incitament till kunderna.  

6.1.2 Olika tariffutformning på olika spänningsnivåer 

Skiljer det sig beroende på spänningsnivå?  

Olika typer av slutkunder har olika möjligheter och kostnader kopplade till flexibilitet. Priskänsligheten 
varierar därför mellan olika kunder och typer av kunder. Det kan innebära att olika utformningar av 
tariffer kan vara effektiva på olika nätnivåer. Slutkunden i lokalnäten är oftast mindre kunder, till 
exempel hushåll och småföretag, medan kunder på regionnätsnivå är större elintensiva 
industriföretag, elproducenter och lokalnätsföretag. Det finns anledning att tro att det finns 
systematiska skillnader mellan kundgrupper när det gäller vad som driver eluttaget i systemets 
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topplast och deras förmåga att minska eller flytta förbrukning från topplast. Dessutom kan det finnas 
skillnader i kontroll- och mätsystem som påverkar hur de kan anpassa sig till olika tariffer.  

Vår rekommendation är att regionnätstariffen och stamnätstariffen bör ha samma struktur enligt 
rekommendationen i rapporten till Svenska kraftnät. På lokalnätsnivå tror vi dock att en sådan 
struktur är onödigt komplex. Kunderna skulle ha svårt att förstå den, något som både kan försvaga 
acceptansen och incitamenten till att göra anpassningar. Det är dessutom komplicerat för 
elnätsföretagen att räkna ut korrekta kostnadsandelar för mellan- och långsiktiga marginalkostnader. 
Dessutom finns det enligt ellagen inget utrymme för att differentiera tarifferna i lokalnätet utifrån 
geografiska aspekter. 

6.1.3 Element i bakomliggande analys 

Vilka moment bör finnas med i den bakomliggande analys som ger ett tillräckligt underlag för att 
kunna sätta en tariff som främjar ett effektivt nätutnyttjande?  

I första hand bör elnätsföretaget analysera hur den befintliga tariffen påverkar kunderna och om den 
ger en rimlig fördelning av nätkostnaderna. Om dynamiska tariffer övervägs, bör man analysera hur 
dagens tariff påverkar utnyttjande av nätet och om en ändring i tariffstrukturen sannolikt kommer att 
förändra kundernas beteende. Då behöver man analysera vilken potential kunderna har till att 
anpassa sin förbrukning på ett sätt som gynnar nätet, och vilka kostnader det innebär för 
nätkunderna.   

För att utforma effektiva tariffer är det troligen bra att tillhandahålla goda uppgifter om 
elkonsumtionens sammansättning och slutkundernas efterfrågeflexibilitet. Dock ger det ingen eller 
enbart en liten samhällsekonomisk vinst att påverka nätkundernas agerande, om det inte också 
påverkar investeringarna i nätet. Kopplingen mellan kundernas agerande och investeringsbehovet 
behöver göras tydligare i analyserna. 

För att elnätsföretagen faktiskt ska kunna skjuta upp eller undvika investeringar till följd av kundernas 
anpassning till tariffen, måste de vara säkra på att topplasten minskar. Eftersom man inte kan ha full 
kännedom till kundernas priskänslighet innan priserna faktiskt ändras, bör man också göra en 
utvärdering av osäkerhet om hur kunderna svarar på olika tariffutformningar. Några av fallstudierna 
visar att även om genomsnittlig höglastförbrukning dras ner, reduceras inte topplasten, medan en 
annan fallstudie visar att effekttoppen kan flyttas och även öka. En bakomförliggande analys bör 
syfta på att analysera sådana risker.  

Brattle (2014) skisserar ett exempel på ett tillgångssätt för införande av dynamiska tariffer (figur 11). 
Den övre delen av figuren visar de steg och val som elnätsföretaget måste genomföra i utvecklingen 
av tariffen, medan den nedre delen visar de analyser som måste göras och vad de används till.   

Rekommendationen är att först genomföra en pilotstudie. På basis av denna kan man utveckla en 
business case för tariffer baserade på timmätning och i nästa omgång installera timmätare. Sedan 
måste man välja tariffstruktur: Ska tariffen vare opt-in eller opt-out, ska den alternativa tariffen vara 
befintlig tariff, och ska det ges fakturaskydd, osv. På liknande sätt måste man välja hur den 
dynamiska tariffen ska se ut.   
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Figur 11: Exempel på process för övergång till dynamiska tariffer  

 

Källa: Brattle (2014)  

Dessa val är baserade på en rad analyser som börjar med att förstå kunderna, vad de vill och vad 
de kan.  

På basis av detta, kan marknaden segmenteras och man kan utveckla en informationsstrategi riktad 
mot egenskaperna till varje kundgrupp. Efter att man har gått ut med informationen (när man valt 
tariffmodell), måste man vare förberedd på att informera vidare och svara på frågor.  Även om en 
tariff är effektiv och exakt utformad, är det inte säkert att kunderna svarar på den om de inte förstår 
den eller accepterar den. God information om tariffen kan därför vara avgörande för hur effektivt en 
tariff fungerar i praktiken (mer om detta i nästa avsnitt). 

6.2 Aktiva kunder 

Om analyserna visar att det finns en lönsam potential för efterfrågeanpassning som kan spara 
nätkostnader, är det grund till att fråga hur man kan utlösa denna potentialen. Hur aktiverar man 
nätkunderna?  

6.2.1 Kommunikation till kund 

Vilka är viktiga lärdomar av kommunikation till kund?  

Nätkunder svarar på prissignaler, men det finns anledning att tro att information och organisatoriska 
frågor också spelar en roll (se avsnitt ovan). För att förändringen i beteende verkligen ska ske måste 
kunderna förstå prissignalen och hur de kan minska sina kostnader genom att anpassa sin 
förbrukning, och de måste kunna vara flexibla.  

Det är viktigt att informera noggrant om konsekvenserna av en ändring i nättariffen och inte minst, 
att syftet är att reducera kostnaderna (för alla) på lång sikt. Men om man använder argumenten om 
att nätkostnaderna kan bli lägre, är det också viktigt att de inte bara blir ett påstående, utan att de 
utvärderas och dokumenteras.  
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De flesta kunderna är troligen överens om att nätkostnaderna bör fördelas rättvist, men kundrespons 
från flera av fallen tyder dock på att de inte anser det lika rättvist om kostnaderna på deras elräkning 
ökar. Om man inte beaktar de fördelningsmässiga konsekvenserna av dynamiska tariffer, kan man 
få svårt att uppnå tillräcklig acceptans för en tariffomläggning. Information till den enskilda kunden 
om vilka anpassningar han eller hon kan göra kan vara en åtgärd som kan motverka sådana negativa 
reaktioner. 

Kunderna påverkas inte bara av ekonomiska motiv, men även av icke-ekonomiska motiv, såsom 
bidrag till positiva miljökonsekvenser. Tillförlitlig information om sådana effekter är ett av flera 
beteendeekonomiska styrmedel som kan ge en positiv ”nudge”.   

6.2.2 Hur kunderna ändrat sitt beteende 

Hur har kunderna (aktivt eller genom automatisk styrning) förändrat sitt förbrukningsmönster och på 
vilket sätt har det främjat ett effektivt nätutnyttjande?  

Den faktiska ändringen i beteende är en empirisk fråga. Många pilotstudier visar att kunderna svarar 
på prissignaler i tariffen. Hur stor responsen är, beror på flera faktorer. En omfattande metastudie 
visar att prisskillnaden mellan hög- och låglast är en viktigare faktor än det absoluta priset i höglast. 
Det antyder att den största ändringen sker genom flyttning av last. 

Många fallstudier pekar på att automatisering är en viktig förutsättning för varaktiga ändringar i 
förbrukningsprofilen. Dock finns det också fallstudier som pekar på att manuella anpassningar även 
har gett effekt. Installation av timers har också gett effekt (förinställda efter strukturen i ToU-tariff).   

Huruvida anpassningarna har främjat ett effektivt utnyttjande kan vi inte säga något om utifrån 
fallstudierna. Vi har inte hittat studier som jämför kostnaderna med de anpassningar som 
nätkunderna gör med kostnadsreduktioner i näten. I många av fallen ser det också ut som att 
anpassningarna enbart i liten grad har reducerat behovet av investeringar i nätkapacitet.  

Nättariffer som ger varaktiga ändringar i kundkollektivets beteende och i effekttoppar kommer 
självklart med tiden att påverka investeringar i nätet och behovet av andra åtgärder för att hantera 
kapacitetsbrist i näten, genom att ändra dataunderlaget som nätinvesteringar baseras på. Men det 
är inget av fallen som kan visa på empiriska resultat som dokumenterar ett sådant sammanhang.  

6.2.3 Flexibla laster 

Vilka laster är vanligtvis flexibla?  

Fallen har i varierande grad gett information om vilka laster som har stått för flexibiliteten som blivit 
aktiverad. Ett resultat visar (inte överraskande) på att potentialen är större i hus med eluppvärmning. 
Teoretiska studier, men i mindre mån empiriska försök, visar också att tidpunkt för laddning av 
elfordon kan vara flexibel och respondera på prisskillnader. Dock är det också värt att nämna att nya 
tekniska lösningar (t.ex. internet-of-things) gör flexibilitet även från andra laster tillgängliga på ett 
enklare sätt.  

Det är skillnad mellan last som kan flyttas och last som enbart dras ned i höglast. Energibehovet till 
laddning av elfordon minskas troligen inte på grund av en hög nättariff, då är det mest aktuellt att 
flytta laddningen några timmar. För sådan förbrukning är prisskillnaden mellan hög- och låglast 
troligen det viktigaste incitamentet till att göra anpassningar.  

6.3 Reglering av tariffer 

Vilka lärdomar från andra tillsynsmyndigheter om att ta fram riktlinjer eller ändra regelverk för att 
främja tariffer för ett effektivt nätutnyttjande är viktiga för Ei att ta med sig?  

De viktigaste lärdomarna från intervjuerna med tillsynsmyndigheter i andra länder är att god 
kommunikation med branschen och kundkollektivet är viktig. Men även om man genomför en 
grundlig process med mycket kommunikation med berörda parter, måste både 
regleringsmyndigheten och elnätsföretag vara förberedda på att det kommer frågor och kritik även 
efter att reformen har införts. De flesta framhåller även god dialog med pressen som viktigt för en 
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lyckad implementering. Behovet av en grundlig process betyder också att det är viktigt att lägga 
mycket tid på processen och genomföra den i flera steg. Till exempel har flera tillsynsmyndigheter 
goda erfarenheter av att först avstämma principerna för tariffen innan man eventuellt föreslår en mer 
detaljerad reglering. Desto större förändring som kommer göras, ju viktigare är det troligen att ta sig 
god tid.  

Några av tillsynsmyndigheterna framhåller också behovet av goda konsekvensanalyser. Rapporter 
som är nyttiga att ta fram är analyser av vad reformen betyder för nätkunderna och för 
kostnadsutvecklingen i nätet.  

Det finns många olika varianter av nätregleringar, från den italienska modellen där myndigheten 
bestämmer en enskild tariff för hela landet, till den befintliga svenska modellen som enbart ger 
riktlinjer baserade på några överordnade principer. Generellt är det två huvudtyper av 
regleringstraditioner:  

• Definiera ramar för tariffutformningen (max/min-krav eller principer för när olika tariffer kan 
användas) och hur fördelningen mellan olika kundgrupper ska fastställas. En sådan 
reglering ger mindre standardisering mellan elnätsföretagen och kan vara utmanande för 
en leverantörcentrisk modell och för tjänsteleverantörer som måste förhålla sig till tariffer 
med mycket olika incitamentsegenskaper. 

• Beskriva vilken struktur tariffen ska ha och hur de enskilda delarna ska beräknas. En sådan 
reglering ger mer standardiserade tariffer.  

Regleringen kan också ge öppning för eller kräva att kunderna ska kunna välja mellan två eller flera 
tariffmodeller och kan ge riktlinjer för vilken tarifftyp som ska vara standardmodell. Om man önskar 
att kunderna ska välja den dynamiska tariffen, kan man sätta krav om opt-out. Vidare kan regleringen 
sätta krav på vilken information elnätsföretagen är skyldiga att ge om tariffen. 
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BILAGA 1: GRUNDPRINCIPER FÖR SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIV 
TARIFFUTFORMNING 

Texten nedan är kapitel 3 i rapporten ”Review of the Swedish transmission tariff model”, THEMA-
rapport 2019-04, som utarbetats för Svenska kraftnät.  

Main principles for economically efficient grid tariff design 

Grid tariffs serve three main tasks. They should incentivize efficient use of existing grid capacity; 
they should provide incentives to coordinate optimal investments in the grid, generation and 
consumption; and finally, they should cover total grid costs. In this chapter, we give an overview of 
the theoretical basis for efficient pricing of transmission grids.  

Main principles for efficient pricing 

In welfare economics, efficiency means that resources are used in a way that maximizes the social 
surplus, or net benefit to society, of the grid. The net benefit takes into account the operation and 
investment costs and the value of the grid to grid customers, expressed by their willingness to pay 
for grid services.  

The optimal situation is characterized by efficiency in the short and long run. In economic terms, the 
short run is defined as a period when the capacity is given, while the long run provides sufficient time 
to make investments in the grid and thus adapt the grid capacity.  

1. Short-term efficiency implies that the given grid capacity is utilized to the extent that grid 
users are willing to pay the short-term marginal grid cost  

2. Long-term efficiency implies that the grid capacity is expanded as long as the amount that 
grid customers are willing to pay (the benefit) for the grid expansion is larger than the 
associated investment costs (total costs) 

Short and long run optimality in the development of the energy system is not achieved by grid tariffs 
alone, but by the combined impact on energy use and generation of grid tariffs, market prices and 
regulatory elements, such as licencing procedures. In our assessment of the Swedish transmission 
grid tariffs, we therefore also take into account other relevant elements in market design, such as for 
example the existence of bidding zones.  

Before we go into the details of grid tariffing, i.e., the pricing of transmission, we present some 
general economic principles for efficient short and long-term pricing. These general principles must 
be related to the cost structure of the transmission grid. We therefore first describe this cost structure, 
before we elaborate on the relevant pricing principles.   

The transmission grid is a natural monopoly 

In a competitive market, the dynamics of supply and demand result in efficient pricing. Efficient 
pricing implies that prices reflect the marginal cost of providing the good or service, and the marginal 
willingness to pay for the god or service by consumers. A competitive market and efficient pricing 
require however that there are many suppliers and consumers, that all market participants are well 
informed, that the market is not a natural monopoly, that the good is not a public good and that there 
are no external effects associated with production or consumption of the good. The electricity 
transmission grid is a natural monopoly with only one (regulated) supplier. Never-the-less, tariffs 
should be set according to the principles of competitive pricing.  

Features pertaining to electricity transmission that make the transmission grid a natural monopoly 
and that are relevant for efficient tariffing, include economies of scale, lumpy investments and the 
need for capacity margins:    

• Economies of scale: Total grid costs consist of large fixed costs that are not related to short-
term flows and operation of the grid, and low variable costs. Variable costs are costs related to 
the short-run utilization of the grid. In the short run, marginal losses occurring when electricity is 
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transferred in the grid represents the largest share of variable costs. Costs related to 
investments, operation and maintenance of the grid are fixed. With large fixed costs and low 
variable cost, the grid exhibits economies of scale. This cost structure makes the electricity grid 
a natural monopoly; in order to realize the economies of scale it is cheaper for society to have 
one grid provider than competing grid providers with multiple grids in the same area. The 
transmission grid is regulated to make sure tariffs are cost reflective and that the system 
operator does not exploit its monopoly position.  

• Lumpy grid investments: Economies of scale and technical features of grid elements imply that 
investments in the grid happen in leaps. Technical features imply that it is generally not 
possible to develop the grid gradually (in small increments), the capacity increases step-wise. 
Economies of scale further imply that it is cheaper to invest in a line with double capacity than 
in two lines with half capacity. Thus, expected increases in the demand for transmission during 
the lifetime of the asset should be taken into account.  

• Capacity margins: In order to ensure adequate security of supply, investments are normally 
made before the need is reflected as scarce capacity. Demand and supply must be balanced 
continuously, so the grid needs to have sufficient capacity to maintain the balance in all 
situations. If one component trips, there is a risk that the whole system will collapse. Thus, the 
grid is dimensioned in order to accommodate scarcity situation and still be able to handle trips 
(N-1 principle).  

All in all, these features imply that the grid often has excess capacity, even in peak load situations 
and that efficient short run pricing (according to variable costs) does not reflect long run scarcity.   

Marginal pricing  

General principle 

The marginal pricing principle is the theoretical basis for the assessment of the efficiency of tariffs. 
An implication of the marginal pricing principle is that all users of the same good should face the 
same price. Even though the electricity grid is a natural monopoly, the basic marginal pricing criterion 
applies to efficient grid tariffing. 

The basic principle is illustrated in Figure 1 below. The demand curve reflects the willingness to pay 
for a good, in our case the good is transmission of electricity. The consumers with the highest 
willingness to pay are represented by the left-most part of the demand curve, while the consumers 
with the lowest willingness to pay are represented by the right-most part of the demand curve. Hence, 
the demand curve slopes downward from left to right. Note that the same user can have different 
levels of willingness to pay for different volumes of transmission and thereby may be represented by 
several points along the demand curve. The point is that the demand curve reflects that the value of 
transmission differs among customers.  

The supply curve represents the cost of increased grid use and is sloping upwards from left to right. 
The slope implies that for each increase in load, the per unit grid cost increases. The efficient price, 
and optimal volume, is found where the supply and demand curves intersect. If transmission exceeds 
this volume, the marginal cost of providing the last transmission unit is higher than the value that the 
increased transmission yields for the customer (represented by its willingness to pay). If transmission 
falls short of the optimal volume, there are customers with a willingness to pay that exceeds the 
marginal cost that are excluded from the market. In the first case, the net benefit can be increased 
by reducing the transmission volume, whereas in the last case, the net benefit can be increased by 
increasing the transmission volume. Setting the price at exactly p1 therefore maximizes short-term 
social welfare.  

The social surplus is the sum of the consumers’ surplus (CS) and the producers’ surplus (PS). CS 
signifies the net benefit of consumers as their willingness to pay for the good or service, defined by 
the demand curve, is higher than the price. PS signifies the net revenue of the producers, as the 
market price is higher than the (short run) cost of production for the good or service. This revenue 
constitutes the market return on the invested capital.  
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Figure 1: Marginal pricing without capacity scarcity 

 

Short-term marginal pricing with capacity constraints 

Now consider a situation with scarce capacity, represented by the vertical supply curve in Figure 2:.  

The initial demand for capacity is Demand curve 1, and the capacity is fully used when the price is 
set at p1, regardless of the variable cost. The marginal willingness to pay for the capacity is p1. Since 
the capacity is scarce, this is the price that rations the scarce capacity efficiently. Now, consider the 
situation where a new user wants to connect. The new user has a higher willingness to pay than p1, 
and the demand curve shifts to 2, and the new efficient price is p2, as shown in the figure. The new 
price implies that some of the existing customers will no longer use the same capacity as before, 
they are displaced by grid use that has a higher value to society. The displaced demand is shown 
by the shaded trapezium on the right-hand side in the figure.  

This means that in a situation where the grid capacity is fully used and where a new user wants to 
connect, this user should in fact displace an existing user with the lowest willingness to pay. The 
lesson is that the marginal user of grid capacity is not the last user to connect to the grid, nor the 
user who wants to increase its use of grid capacity. The marginal user is the user with highest 
willingness to pay for scarce capacity.  
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Figure 2: Marginal pricing – efficient rationing of scarce capacity 

 

Long-term marginal pricing  

Efficient short-term pricing implies efficient rationing of scarce capacity and signals the value of 
increasing the grid capacity. If the cost of increasing the capacity is lower than the willingness to pay 
for increased capacity, represented by the shaded trapezium in Figure 2:, it is efficient to invest in 
new capacity. As such, short-term pricing also signals the value of capacity expansion. 

The general principle for efficient investments to increase the production capacity of any asset, is to 
invest when customers’ aggregated willingness to pay is sufficient to cover investment costs. In a 
competitive market, short-term prices should reflect scarcity and thus also provide such efficient 
investment signals.  

Similarly, long-term grid costs depend on developments in supply and demand and are driven by the 
associated change in maximum load, i.e., not by the annual energy flows. The capacity of different 
grid elements is dimensioned by the maximum load that the different elements should be able to 
handle. This means that most of the time, the grid capacity is typically not fully used. It also means 
that it is the maximum load that is the main driver for grid investments. In other words, tariffs that 
reduce load in periods when the grid is not fully used do not reduce the investment need in the grid. 
Therefore, pricing that reduces grid utilization outside of maximum load, only reduces benefits and 
not costs.  

Due to the lumpiness of grid investments, the efficient investment criterion is that the aggregated 
willingness to pay is greater than the investment cost. We can imagine three possible outcomes 
when the connection of a new customer to the grid will require expansion of the grid capacity:  

• Grid capacity is expanded and makes room for the new customer in addition to the existing 
ones 

• Grid capacity is not expanded, and the new customer is denied access 

• Grid capacity is not expanded, but existing customers are replaced by the new customer 

The first outcome is efficient if the total willingness to pay for grid expansion exceeds the cost.  

The second or third outcomes are efficient if the total willingness to pay is not sufficient to pay for 
the grid expansion. In that case, grid access should be given to the customer with the highest 
willingness to pay, be it the new or the old customer. This example illustrates that all customers 
should be faced by the price signalling the cost of grid expansion, not just the new ones.   
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The lumpiness of grid investments and the need for capacity margins imply that once the capacity is 
built, there is often no additional cost associated with an increase in transmission. However, since 
increases in transmission will eventually lead to new investments, all grid customers should be 
exposed to a price signal reflecting the medium- and long-term marginal investment cost.  

Figure 3 illustrates the typical situation in the grid. If a grid element is loaded to its full capacity, there 
is significant risk that it will trip, in which case supply is likely to be cut in a larger area to all customers 
connected to the grid. Therefore, grid capacity is usually planned according to the (at least) N-1 
criterion, which means that the grid should be able to handle flows even if the largest grid component 
trips. This means that the grid is dimensioned so that even in peak load, if the grid is intact, load will 
not exceed the N-1 level. At this load level, pricing according to short run marginal costs (energy loss 
charge) does not reflect that the grid is actually at its capacity limit. If the situation is as depicted in 
Figure 3 and peak load is expected to grow, the capacity should be expanded according to the N-1 
criterion.  

If the (expected) total willingness to pay is lower than the cost of the capacity expansion, 
implementing some sort of scarcity pricing would increase the social welfare.  

Figure 3: The impact of security margins 

 

Efficient cost recovery in a natural monopoly 

Efficient pricing of a natural monopoly market according to the marginal cost pricing principle is 
shown in Figure 4. In the figure, we have added fixed costs per unit of transmission, represented by 
the average cost curve. Due to large fixed costs and low variable costs (economies of scale), the 
average cost curve is decreasing with increased use of the grid. Without scarcity in transmission 
capacity, marginal losses in the transmission grid represent the marginal costs of using the grid. Grid 
losses increase exponentially when the capacity utilization increases, thus, the short-run marginal 
cost curve is linearly increasing (THEMA, 2017a).  

Since the average cost is higher than marginal costs for all levels of transmission, the efficient short-
term price pMC does not yield full cost recovery, as shown in Figure 5. The uncovered costs are 
represented by the shaded rectangle. If total grid costs are to be recovered through a uniform energy 
charge, the price must be set at pAC, as shown in Figure 5. Such pricing will however lead to an 
efficiency loss, equal to the yellow triangle in the figure. The efficiency loss accrues because the 
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capacity utilization could increase, thus providing increased benefits to users, at a lower cost than 
the consumers’ willingness to pay. Average pricing thus distorts customers’ use of the grid, the 
capacity will be under-utilized. The size of the efficiency loss depends on the elasticity of the demand 
(slope of the demand curve). 

Figure 4: Efficient short-term marginal pricing does not recover total costs 

 

Figure 5: Average pricing yields an efficiency loss  

 

In a natural monopoly, efficient short-term tariffs will not cover total grid costs, as illustrated in Figure 
5. Tariffs that yield efficient short-term price signals only cover a share of the total grid costs, and 
there is still a residual need for income to recover total costs.  

As long as the grid is to be fully funded by the grid customers, other tariff elements should cover 
residual costs, and these tariff elements should be designed so as to not affect the short-term 
utilization of the grid, they should be neutral. The theoretical ideal for recovery of residual costs is 
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lump-sum pricing, which implies charges that are independent of the customers’ use of the grid. 
Lump-sum pricing is however difficult to achieve in practice, for several reasons. Both random fixed 
charges and equal fixed charges would have distributional effects that would probably not be 
perceived as just. Random fixed charges would also increase the uncertainty for investors and as 
such increase costs. And even fixed charges would incentivize some users to go off-grid if possible, 
which is not efficient as long as they have a willingness to pay for transmission that exceeds marginal 
costs.  

Unless the residual costs are recovered through lump-sum charges, efficiency losses will occur. The 
reason is that imposing fixed charges related the customers’ grid use, distorts their economic 
decisions. When recovering residual costs, the goal should be to minimize distortions of the 
customers behaviour. The challenge is a general taxation problem. Residual costs in the 
transmission grid could be financed through general taxation similar to other infrastructure and public 
services provide by the government. However, general taxation also comes with an efficiency loss.  

The general rule from taxation theory is that taxes should be differentiated according to the elasticity 
of tax objects, in order to minimize the total efficiency loss, so-called Ramsey pricing.  

Overview of tariff elements and principles 

Both residual and variable costs in the grid are covered through tariffs. As the transmission grid is a 
natural monopoly, marginal costs are lower than average costs. Consequently, as described above, 
efficient variable tariff charges do not recover the total grid costs. The share of total costs not covered 
by efficient price elements are called residual costs. Residual costs cannot be traced to a specific 
customer or recovered through efficient price elements. Residual costs represent a large share of 
total grid costs.   

The figure below gives an overview of the main elements in grid tariffs. The first step in tariff design 
is to identify and define the need for short and long-term price signals and to design the 
corresponding tariff elements. Short-term price signals should incentivize efficient utilization of grid 
capacity. Short-term price signals also yield long-term price signals but may not be sufficient to 
incentivize efficient investment behavior, in which case additional price signals should be developed. 
The final step is to identify the residual need for income and decide the allocation between the 
customers using the grid. 

Figure 6 shows the different principles for the design of tariff elements with different objectives, i.e. 
tariff elements aimed at providing price signals and tariff elements aimed at recovering residual 
costs.  

Figure 6: Main elements and principles in grid tariff design  

 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2019-11 Nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet  

Page 91  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

In general, the grid tariff should yield price signals to both generators and consumers that reflect 
their impact on grid costs. Tariffs that gives price signals should reflect the short and long run 
marginal impact of grid use. The main relevant cost elements include:  

• Marginal losses: All grid users should be exposed to the short-term marginal cost of the 
transmission grid via energy charges which reflect the change in energy losses due to changes 
in that customer’s injection into or withdrawal from the grid.  

• Customer-specific connection costs: To the extent that connection of a new customer or an 
increase in the demand from one customer implies investments in the grid that are only used 
by that customer, the cost should be levied on that customer.  

• Marginal investment costs: Changes in injection and withdrawal affect medium- and long-term 
grid costs (investments). A bottleneck in the grid may be handled by grid investments or 
relocation of supply or demand. Investments and relocation are long-term decisions made by 
grid customers. When it is cheaper to invest in or relocate generation or consumption than to 
strengthen the grid, it is useful to apply prices that signal the value of such investments and 
relocation via the grid tariff, i.e. to provide a long-term locational signal. Ideally, such price 
signals should be differentiated geographically and over time. 

• Residual costs: The residual cost is calculated as the difference between total grid costs and 
the revenues accruing from efficient pricing via the other tariff elements described above. It is 
not directly related to specific cost elements in the grid.  

The optimal tariff design also depends on the market design, for example, the use of bidding zones. 
Ideally, the market should be divided into bidding zones that reflect transmission capacity constraints 
as accurately as possible. Zonal pricing implies that all customers within a bidding zone see the 
same price, both existing and new customers. Exposing all customers who are subject to the same 
constraints to the same price signal is one of the basic principles for efficient tariff design.  

In the following sections, we elaborate on the application of the basic principles to grid tariffing.  

Tariffs that provide price signals 

The variable costs in the transmission grid are (mainly) energy losses. Users of the grid should 
therefore pay charges reflecting the marginal losses in order to make sure that their willingness to 
pay for the marginal unit transmitted is at least as high as the cost of the marginal energy loss.  

Long-term costs are determined by the grid customers’ decisions when it comes to investments in 
capacity and the location of capacity. Hence, it is desirable that the grid customers are exposed to 
price signals reflecting how marginal grid costs are affected by their investment decisions.   

As we have seen above, two basic principles apply to price signals: That they reflect marginal costs 
and that existing and potential customers whose impact on grid costs are the same, are exposed to 
the same price signals. If customers face different prices for the same service, distortions and welfare 
losses result.  

Short-term price signals 

Energy charges  

Optimal use of the grid is achieved by letting the price reflect the marginal cost of using the grid. Grid 
losses represent the largest share of variable grid costs. Grid losses occur as a natural phenomenon 
when electricity flows through the grid.  

The losses increase exponentially with the utilization of the grid capacity. Marginal losses reflect by 
how much the losses in the system increase with a marginal change in withdrawal or injection in 
each point of the grid. The marginal loss factor is affected equally by a marginal increase in injection 
and a marginal reduction in withdrawal. Since the capacity utilization in different parts of the grid and 
the energy balance in each node varies over time, so does the marginal loss factor.  
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The cost of the losses is equal to the value of the energy that is actually being lost. Efficient pricing 
of energy losses require that losses are charged according to the loss factor and the relevant market 
prices. The cost of energy losses should hence be covered through an energy charge that depends 
on the marginal losses in the specific node and the electricity price in the relevant bidding zone, 
which changes over time.  

This way, the charge incentivizes optimal use of the grid. It also gives a long-term signal that 
electricity is worth more in some places and in some periods than in others. 

Marginal losses are larger than the average losses. This implies that the energy charge based on 
the marginal losses is likely to cover some of the residual costs in addition to the average cost of 
energy losses (cf. previous section).  

Congestion revenues and costs 

System operators also have to manage congestions in the grid in everyday operations. Congestions 
occur when the transmission capacity between (some) nodes is not sufficient to accommodate the 
flow corresponding to generation and consumption.26 Congestions may be managed by redispatch, 
by bidding zones or by nodal pricing. If congestions are managed by redispatch, the system operator 
incurs a cost as generators and consumers must be paid to change their generation or load.  

In the case of congestions, pricing equal to the marginal cost of transferring electricity (energy 
losses) will yield larger demand for transmission than what the grid is capable of. Congestions could 
in principle be charged through a capacity element in the grid tariff, reflecting the scarcity of 
transferring capacity and so that the demand for transmission is reduced in the problem area. The 
most efficient way of managing congestions is however to let the price vary between price areas. 
Price variations signals surplus and deficit areas to the market actors, and provide congestion 
revenues to the system operator, in addition to information of the marginal social values of expanding 
the grid capacity (THEMA, 2017a). 

Nodal pricing is the theoretical ideal solution, in which marginal losses and grid congestions are 
reflected in the prices in each node (Schweppe et al., 1988, is a key reference for this theory). A 
lower price will be established in nodes with power surplus, and opposite (given that there are 
congestions). This gives the market players continuous signals of capacity scarcity and will 
contribute to an optimal allocation of production and generation.  

Bidding zone delimitation implies that several nodes have the same price, but that congestion 
between zones are reflected in market prices. Congestions within zones must be managed by 
redispatch.  

While redispatch represents a cost to the system operator, nodal pricing and bidding zones provide 
congestion revenues for the TSO. Thus, nodal pricing and bidding zones incentivize more efficient 
use of grid capacity in the short term and also reflect the value of increasing grid capacity between 
nodes or bidding zones.  

Redispatch costs increase the residual costs, while congestion rents reduce residual costs.  

Medium- and long-term price signals 

The largest cost component in the grid is capital costs, related to investments in grid capacity, 
including reinvestment to maintain the existing grid capacity. We may distinguish between medium-
term investments and long-term investments. By medium-term investments, we refer to investments 
that depend to a large extent on the existing grid configuration. In the medium term, the impact of 
changes in withdrawal and injection patterns on grid investments depend on the location of the node 

                                                

26 Congestion implies that all of the grid is not dimensioned according to the N-1 criterion in all situations. Congestion 
management is an alternative to grid expansion and is efficient in the long run if the willingness to pay for grid expansion 
is deemed to low compared to the cost. In the operation of the grid, congestion management generally observes the N-1 
criterion, however.  
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in whidh withdrawal and injections change. In the long-term, however, increased injection and 
withdrawal imply that the dimensioning of the entire grid must increase. The different time-frames 
are to some extent artificial, because both dynamics take place at the same time. In tariff terms, the 
distinction is relevant because in the mid-term, the need for investments in the grid may differ 
substantially depending on the location of supply and demand within the existing grid. Changes in 
injection and withdrawal can even reduce investments in the grid, by counteracting congestions. In 
the longer term, however, the very decision to consume or produce electricity affects grid costs; 
sooner or later, grid investments will be needed, and will be affected by the choices made by grid 
users, mainly the maximum capacity, flexibility and load patterns. The reasoning applies both to 
“new” investments and reinvestment in the grid – when reinvestments are due, the TSO must also 
decide wether to invest in the same capacity, reduce the capacity, or increase the capacity, 
depending on developments in power supply and demand.     

General capacity charging 

The long-term dimensioning of the grid depends on the development of maximum load on different 
grid elements. In a meshed grid, changes in load typically affect load in all parts of the grid. When 
generation and load increase over time, the demand for capacity expansion increases as well. The 
impact of a customer on long-term costs also depends on the investment criteria of the grid owner. 
If the grid owner is obliged to guarantee a certain capacity for all customers connected to the grid at 
any time, the connection of one more grid customer typically implies a higher long-term grid costs 
than if the dimensioning of the grid takes into account that different customers have different load 
patterns.   

It is important to emphasize, however, that the demand for transmission capacity is not mainly 
determined by the energy that is injected or withdrawn over time, for example during a year, but by 
the maximum load in the system. Moreover, it is not the maximum load of individual customers that 
is decisive, but total peak load. It is therefore desirable to provide long-term incentives that are linked 
to the contributions to system load in system peak hours. It should however be noted that the 
dimensioning of the grid is not solely linked to system peak load (typically defined as the maximum 
electricity consumption during a year). The distribution of generation and consumption, and 
generation and consumption patterns also play a role. It may well be that some grid elements 
experience peak load in other hours than in system peak load. Still, it seems reasonable to assume 
that peak load in most parts of the system is highly correlated with system peak load.   

Due to the lumpiness of investments and the need for capacity margins in the grid, short-term price 
signals from loss components and bidding zones will not fully reflect the cost of grid development 
associated with an increase in injection or withdrawal by grid customers. Exposing grid customers 
to a long-term price signal that reflects the long-term marginal cost of grid expansion, is therefore 
likely to be beneficial. Such a price element will also reduce the residual cost.  

Such an element should be differentiated between injection and withdrawal and be linked to the 
capacity need of the grid user in system peak load (dimensioning hours). The purpose of such a tariff 
element would be to signal the long-term cost of grid investments in an efficient manner, i.e. it should 
promote the right trade-off between grid investments and investments in generation or supply. 
Therefore, it should be linked to parameters that impact investments in the grid. A tariff element that 
reduces the installed capacity for injection and/or withdrawal or the utilization of such installed 
capacity without impacting grid investments, would represent a loss of economic welfare for the 
system as a whole. The rationale for such a tariff element is that efficient short-term pricing does not 
efficiently reflect expansion costs in the grid (scarcity), mainly due to security of supply concerns and 
the fact that the grid is typically developed with ample security margins (more below). As such, this 
element can also be thought of as a payment for public good services provided by the grid, such as 
security of supply.  

Charges reflecting long-term marginal grid costs should be designed to affect investment decisions, 
but should not affect the short-term decisions of grid customers. Thus, the long-term signal should 
be related to periods with maximum load in the grid (dimensioning hours) and should not affect the 
use of the grid when there is idle capacity in the grid, to avoid underutilization.  
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One needs to differentiate between the general impact on grid investments and the impact on grid 
investments that depends on location. As with energy losses, however, the impact of injection and 
withdrawal in a given point will typically have opposite effects on grid investments. We discuss 
locational signals in the next section.  

The purpose of a general capacity element representing the long-term marginal cost of grid 
expansion is to signal that any connection to the grid implies grid costs in the very long run. In theory, 
and in a long-term optimal situation, all changes in withdrawals and injections are likely to affect grid 
costs. A general capacity element would imply that all grid customers are subject to a tariff 
component reflecting that their connection is likely to imply grid costs in the long run. It could be 
thought of as an opportunity cost of the grid capacity they occupy and should be linked to the 
probable impact on the dimensioning of the grid.  

Discounts for interruptible consumption  

Security of supply and sufficient capacity margins do not always have to be secured by expansion 
of grid capacity. Some grid customers may have an ability and a willingness to reduce their demand 
for transmission capacity in times of system stress. Such customers should react to changes in 
market prices, and may also be willing to alleviate grid congestions, thereby allowing for lower 
capacity margins in the grid. By doing so, these customers reduce the investment need in the grid, 
and should be compensated accordingly.  

For example, grid customers with a low willingness to pay for grid use may be willing to enter into 
contracts implying that they can be disconnected from the grid in times of scarcity (bottlenecks in the 
grid). One may therefore argue that such customers do not impact investments in grid capacity and 
should be exempt from capacity charges altogether. The same principle may be applied to flexible 
consumers in general; as long as they face adequate price signals, they are unlikely to burden the 
grid in times of scarcity. Again, exemption should be linked to their impact on actual investment 
decisions.  

The Norwegian TSO, Statnett, applies contracts for interruptible load as part of their congestion 
management. These contracts are typically made with consumers in the regional or distribution grids. 
Such contracts are also explicitly used to reduce or postpone grid expansions in regional and 
distribution grids. If interruptible contracts imply that grid costs can be avoided or postponed, 
customers on such contracts should be exempt for the relevant capacity charge according to their 
interruptible load. Interruptible load contracts will typically be related to grid investments in the 
medium term. Thus rebates should be made in the differentiated capacity charge, not in the general 
capacity charge.  

Locational signals 

The way in which new and existing customers in the grid affect grid investment costs varies according 
to the location of the customer. For example, a generator locating in a deficit area may reduce grid 
investment costs (in the short and medium run) while new consumption in the same area may trigger 
substantial grid investments.27 Moreover, the impact on grid investment costs does not only depend 
on the local capacity balance but is likely to affect flows in larger parts of the grid as well. It is therefore 
likely to be efficient to provide locational signals reflecting such differences through the grid tariff.     

Several tariff features may provide incentives when it comes to the location of investments in 
generation and consumption:  

• Connection charges reflect the cost of connecting new demand for transmission capacity to the 
grid (be it by injection or withdrawal). Connection charges strictly limited to customer-specific 
grid elements are not differentiated according to the connection point in the grid. Deep 

                                                

27 The impact also depends on the profile of generation and load.  
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connection charges should however capture at least some of the impact on investment costs in 
the meshed grid.  

• Energy charges (cf. above) reflecting marginal losses also provide incentives for efficient 
location as energy losses are highly correlated with capacity utilization and thereby bottlenecks 
in the system. Nodal energy loss factors should reflect the impact on total energy losses in the 
grid.  

• Bidding zones (or nodal pricing) reflect capacity constraints between zones (or nodes) and as 
such incentivize location in high-price areas (deficit areas) for generation and low-price areas 
(surplus areas) for consumption. Bidding zones and congestions therefore represent a capacity 
charge if there is a bottleneck between zones (or nodes) and provide locational signals that 
relieve grid constraints and thereby reduce the need for grid investments.  

Deep connection charges 

The grid tariffs should not only reflect the short-term costs the customers inflict on the grid, but also 
the long-term costs. This includes the investments needed to connect the customer to the grid. 
Charges to cover such customer-specific one-off costs are called connection charges.  

Connection charges can be deep or shallow, depending on how the customer is charged to be 
connected to the grid. Shallow connection charges only include strictly customer-specific connection 
costs, such as the line connecting the customer to the nearest substation in the grid, provided that 
that line cannot be used by other grid customers. Deep connection charges also include other costs, 
such as reinforcements in the meshed grid that may subsequently benefit other grid customers. 

In principle, connection charges should only cover investment costs that are specific to the customer. 
When it comes to investments in the meshed grid (deep investments), the charge is usually levied 
on the customer that “triggers” the increased investment. For example, the first customer in an area 
may be charged with the full cost of the connection capacity although it will not use the whole 
capacity. If subsequently another customer wants to connect via the same connection, this customer 
will not be charged the extra cost. The result may be that the first customer does not connect because 
the connection charge is higher than its willingness to pay. Then the next customer is the “first” 
customer, which may also not have sufficient willingness to pay the full cost of the connection. The 
connection may however be socially beneficial if the sum of both customers’ willingness to pay is 
sufficient to pay for the connection, and thus, it should be built. If the connection is built and a third 
customer wants to connect, and the capacity is not sufficient to accommodate all three customers, 
the capacity needs to be expanded and the third customer is charged with the expansion cost. Now, 
if the willingness to pay of the third customer is not sufficient to pay for the expansion, it will not 
connect. If however, the third customer’s willingness to pay is higher than the willingness to pay of 
the existing customers, it would be beneficial that the third customer replaces the existing customer 
with the lowest willingness to pay. In total, this would increase the net social benefit of the connection. 

The first-come, first-serve solution where the timing of connection determines the connection charge 
of individual customers is not socially optimal. Instead, a mechanism should be implemented that 
ensures that the customers with the highest willingness to pay get access to the capacity (cf. Figure 
2: above). One might for example imagine a second-hand market for capacity, where the new entrant 
pays an existing grid customer to yield. If new entrants have a higher willingness to pay for access 
than incumbents, they should be able to negotiate a price that is beneficial for both. The solution 
would also increase social welfare within the given available capacity.  

An alternative, and more efficient solution, would be to expose all grid customers in a specific node 
to a tariff element reflecting marginal investment costs associated with location in that node. This 
includes customers who are already connected. Optimal tariffs are equal for all customers and 
should reflect the marginal cost of capacity expansion. Who causes the expansion has nothing to do 
with when the customer is being connected, but the one who is on the margin (the customer with the 
lowest willingness to pay).  
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Exposing all customers to the location-specific long-term marginal cost of grid connection would 
achieve some of the same feature as the second-hand market, but also deter entrants with a low 
willingness to pay to locate in that node in the first place.  

Unlike the general capacity charge, which is very long-term, a node-specific capacity charge should 
reflect the more medium-term expected impact on grid costs.  

Brunekreeft et.al. (2005) argue that upgrades often take account of indivisibilities to over-build ahead 
of future demand and ask what fraction of the cost is attributable to the present connection. If capacity 
is typically oversized because of the asymmetry in cost of under or over-building, is it reasonable to 
charge this general security benefit to the new entrant? They argue that if there are benefits to 
encouraging entry to mitigate market power, then deep connection charges discriminate against 
entry (and additional generation capacity) and lose some of their attraction. Hence, they conclude 
that shallow charges promote new entry. We would correspondingly argue that a locational element 
applying to all customers is preferable to deep connection charges. Deep connection charges 
discriminate new entrants (von der Fehr, 2017).  

Bidding zones 

Bidding zones also provide important price signals for efficient location of generation and 
consumption (Statnett, 2017). Bidding zones also contribute to reveal information about the need for 
investments in the grid.  

Bidding zone delimitation implies that the value of expanding the transmission capacity between 
bidding zones is reflected in market prices. The congestion rent can therefore be regarded as a 
capacity charge when there is a congestion between the bidding zones. Generators in the surplus 
area “pay” the capacity charge through the lower market price, while generators in the deficit area 
“receive” the capacity charge through the higher market price. Higher and lower prices refer to the 
common price without the congestion.  

As such, area prices provide a locational signal; all else equal, an investor should prefer to invest in 
generation located in the deficit area. The price signal may be muted for two reasons, however:  

• The transmission capacity will typically be expanded before zonal price differences fully reflect 
the value of grid expansion due to security of supply concerns, and due to the lumpiness of grid 
investments. 

• Once new generation is established in the deficit area, prices will fall, and the generator will not 
reap the full benefit of locating generation in that area. Most of the welfare economic benefit will 
accrue to the consumers in the area who now face lower prices.  

Dividing the market into bidding zones gives better short-term price signals than tariffs and 
redispatch. One reason is that zonal prices will dynamically reflect changes in market conditions and 
grid flows. Another is that congestions would otherwise have to be managed by redispatch. In the 
absence of bidding zones, all customers face the same price regardless of their location, and the 
system operator must pay customers to change their injection or withdrawal plans in order to relieve 
the congestion. When redispatch is applied, most customers do not face the “capacity charge” 
represented by the price difference (congestion rent). Thus, all consumers in the price area are not 
exposed to the same price signals or incentives although all are subject to the same constraint.  

When the system operator applies redispatch, the TSO’s congestion revenues are negative. Costs 
related to the system operator handling congestions (e.g. markets for reservation and activiation of 
frequency restoration reserves) represent negative congestion revenues for the system operator. In 
principle, the cost of congestion management is the same in the short term, but the distributional 
effects are different and so are the incentives and the long-term cost effects. In addition, congestion 
revenues reduce the residual income need while redispatch increases it.    

Locational capacity charges 
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As demonstrated by the discussion above, energy charges, connection charges and zonal prices 
typically provide rather weak locational signals. Price signals provided by energy loss charges and 
bidding zone delimitation are muted by security of supply concerns and the lumpiness of 
investments, and even deep connection charges, as they are usually implemented, are likely to 
provide largely random incentives.  

Thus, locational signals in addition to the signals provided by energy charges and zonal prices are 
merited. The additional locational signals should be linked to the impact of location of generation and 
consumption in different nodes. These price signals are about incentivizing location of generation 
and consumption in the areas of the grid where the location implies the lowest grid investment costs. 
Thus, the locational charge, unlike the general capacity charge should take the existing grid 
configuration into account. Efficient locational signals could be negative for consumption locating in 
surplus areas and for generation locating in deficit areas.  

Locational capacity charges should ideally be based on flow analysis of the impact of changes in 
injection in withdrawal in each node.  

Deep connection charges, depending on how deep they are, serve some of the same function as 
locational capacity charges. This means that if deep connection charges are applied, locational 
capacity charges should be modified accordingly. If deep connection charges are perfect, in the 
sense that they capture the impact of the connection on the entire grid costs, other locational signals 
should not be implemented in the tariff. Even perfect deep connection charges would still violate the 
principle that all grid customers should be exposed to the same price signal, however.   

The locational tariff should moreover be adjusted for the price signals provided by energy charges 
and congestion revenues.  

Reactive power 

Reactive power is important to maintain a constant voltage level in the grid. In high load there is 
generally a need for injection of reactive power while in low load, there is a need for withdrawal of 
reactive power. In addition, reactive power needs to be provided locally. Correspondingly, injection 
of reactive power in low load and withdrawal in high load imply increased system costs.  

Reactive power is either generated or absorbed by electric generators and this ability is often 
mandatory (required in the connection agreement). Provision of reactive power reduces generators’ 
ability to generate active power. Thus, provision of reactive power comes at a cost. If different 
generators contribute differently to the stabilization of reactive power, i.e., are exposed to different 
requirements by the TSO, provision or absorption of reactive power should be compensated. Such 
compensation should reflect the value or cost of reactive power in the grid. If provisions of reactive 
power are insufficient, the TSOs may need to invest in devices in the grid that provides reactive 
power services or purchase reactive power services from generators.  

A tariff for reactive power should reflect the actual costs that reactive power inflicts on the system. 
The benefits should be weighed against the costs – administrative costs in the TSO and among grid 
customers and take account of the extent to which pricing of reactive effect lowers total costs in the 
long run.    

Residual charges 

As explained, due to the cost structure of the grid there is a residual need for income to recover total 
grid costs. Provided that price signals reflect both short and long run marginal grid costs, residual 
tariffs should not additionally affect capacity utilization, connection or investments in generation and 
consumption. The principle for residual charges is that they should not affect the grid users’ behavior, 
i.e. exactly opposite of the principle for efficient energy and capacity charges.  

In the following, we discuss how to collect the residual costs with minimum efficiency losses.  

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2019-11 Nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet  

Page 98  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

Design of residual tariffs 

As explained in section 2.1.3, it is difficult in practice to design residual or fixed tariff elements that 
are not to some extent linked to the grid customers use of the grid, i.e., the energy transmitted or the 
capacity used. Such elements distort the grid customers use of the grid and imply a welfare loss: 

- Residual charges levied on energy consumption (per kWh) will distort customers’ energy 
use and overly incentivize consumers’ energy savings or substitution to other energy 
sources and generators’ short run generation costs.  

- Residual charges levied on (maximum) per MW capacity utilization will distort injection and 
withdrawal from the grid in the customers’ peak load. Thus, such charges may distort 
generation and load decisions.   

Therefore, the basis for residual tariffs should be chosen so as not to affect the short-term behaviour 
of the grid customers. Residual charges related to average energy consumption over a prolonged 
period of time (5-10 years) would for example not impact the day-to-day production decisions of 
generators.   

Rresidual charges, even if they are neutral towards short-term decisions, do imply a long-term cost 
that grid users are likely to take into account when they make investment decisions. Therefore, the 
distribution of residual charges between generators and consumers and among generators and 
among consumers is likely to have long-term efficiency implications.   

According to general taxation theory, the efficiency losses related to residual charges may be 
minimized by applying Ramsey pricing. Ramsey pricing implies that the residual costs for a service 
are allocated among users according to their price elasticity. The higher the price elasticity, the lower 
is the share that the user should pay, and vice versa. Allocation of residual costs according to this 
principle will minimize the distortive effects on the total utilization and investments in the grid.  

The price elasticity of a user depends on the alternatives he or she has. To illustrate, it is reasonable 
to expect that the electricity demand for heating is relatively elastic due to the existence of alternative 
heating solutions and energy efficiency measures, while electricity for lighting or electric devices is 
less elastic. The elasticity of businesses and industry depends on the share of electricity costs and 
to what extent their competitors are exposed to the same cost elements.  

Price elasticity is a measure of how much the market actors respond to a price change. It is 
expressed in percentage terms. Demand is for example deemed to be inelastic if the response to a 
1 percent increase in prices is less than a 1 percent reduction in the consumption of the good (for a 
given income and fixed prices on other goods). Price elasticities will vary among consumers and 
among generators, they may vary over time, and they typically vary along the supply and demand 
curves.  

In theory, perfect Ramsey pricing implies that charges should be differentiated among all users of 
the grid according to their price elasticity. Such a tariff model is not practical for obvious reasons. 
Moreover, price elasticities are not easy to estimate, and they change over time. In practice, it should 
however be possible to assess relative price elasticities between different grid customers as a basis 
for differentiation, and by that, reduce the efficiency loss related to residual cost recovery. It is also 
a question whether Ramsey pricing meets the general criteria for objective and non-discriminating 
network tariffs. At the same time, we observe that several countries apply special tariff arrangements 
that are consistent with a Ramsey pricing approach in the sense that large industrial users with an 
assumed high price elasticity pay smaller tariffs per kW and/or kWh (e.g. Germany, France and 
Poland, cf. the appendix and THEMA, 2018). We do not discuss this issue further in this report, but 
note that the question of tariff differentiation based on price elasticity should also be reviewed from 
a legal perspective. 

Split between generation and consumption 

It is not obvious how residual tariffs should be split between generators and consumers, or whether 
the split matters when it comes to who bears the cost in the end. If, for example, the charge is levied 
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on all generators, they will incorporate the cost in their bidding and/or investment decisions, and the 
consumers will ultimately bear the cost. Although perhaps considered as unfair, applying residual 
costs directly on consumers (only) may therefore not actually imply higher consumer costs. When 
assessing the split between generators and consumers in the Swedish grid, the interconnectivity 
with other markets should however be taken into account.  

According to von der Fehr (2017), by levying residual charges on consumers, distortions between 
different production technologies can be avoided. As generators compete in an interconnected 
international market, levying residual costs on generators in one TSO area will reduce their 
competitiveness towards generators in other TSO areas if residual costs are not levied on generators 
in the other areas. And even if residual costs are levied on generators in other areas according to 
harmonized principles, the charges are not likely to be uniform. The reason for this is that the residual 
costs will differ between TSO areas according to the specific grid configuration in that area. TSO 
areas are, with Germany as an exception, defined by national borders and not with regard to the 
distribution of grid costs.    

In an interconnected system, where generators compete with generation in other grid areas 
(imports), higher generator tariffs (G-tariffs) in one area will distort competition among generators. 
Investors will be more likely to locate new generation in the area with the lower G-tariff (all else 
equal). The extent to which investments in generation are affected by the tariff reflects the elasticity 
of generation to the residual tariff. Similarly, large consumers are also likely to take total tariff costs 
into account when deciding where to locate production facilities. When it comes to smaller 
consumers (small businesses and households) residual tariffs can affect their choice of energy 
sources, e.g. heating solutions and the installation of local solar panels. The fact is, that residual 
tariffs affect the total cost of using electricity, therefore, both generation and consumption are likely 
to be somewhat price elastic.  

Given that residual charges are likely to imply efficiency losses in whatever way they are allocated, 
the general principle should be that they should be allocated so that the total efficiency losses are 
minimized. Optimal cost allocation between generators and consumers then implies that the 
marginal efficiency loss of a change in the generator and consumer charges are equal (THEMA, 
2017a). The relative elasticities are inter alia affected by the export surplus. The principle is illustrated 
in Figure 7.  

Figure 7: Optimal allocation of residual charges between generators and consumers 

 

Source: THEMA (2017) 
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Charges based on energy vs capacity  

Should residual or fixed tariff elements be based on energy or capacity?  

The European agency for energy regulators (ACER) recommends that energy charges should only 
be used to recover energy losses and ancillary services, and not to recover infrastructure costs in 
general. A tariff based on energy will increase the cost of generation and consumption of electricity 
and give rice to efficiency losses, as explained above.  

A tariff based on actual capacity utilization will affect both short-term and long-term injection and 
withdrawal in the grid. A residual tariff based on a generator’s installed capacity affects investment 
decisions and imply that peak-load prices increase in the long run – the marginal capacity investment 
will be costlier – while tariffs based on energy injection also imply higher total costs for generators 
but are likely increase prices in all prices marginally.  

In the case of an energy-based tariff, it would be beneficial to apply a neutral measure of the basis 
for the energy charge. Rather than applying a per kWh charge, which may distort the incentives to 
generate, a fixed measure of the expected energy generation could be used, e.g., the expected or 
average energy production over several years. Similarly, residual charges applying to consumers 
should be designed as neutrally as possible.  

Price sensitivity as criterion for differentiation between consumers 

Price sensitivity of electricity demand is an appropriate criterion for differentiating the residual cost 
burden among consumers (THEMA, 2018). Distortions in behaviour will be minimized by giving 
consumption with elastic electricity demand low tariffs and consumption with inelastic electricity 
demand high tariffs.  

One example of a group of consumers whose electricity demand is probably very elastic is power-
intensive industry companies, because electricity costs constitute a high share of total costs and 
because they compete in global markets. Unlike most other cost elements, an increased grid tariff 
will not affect their competitors based in other countries.  

The two figures below show how letting elastic demand pay a smaller price increases the utilization 
of the grid and lowers the average cost of the grid. 

In Figure 8, we assume that all consumers pay a uniform residual tariff. The example is limited to 
residual costs (short-term marginal costs are covered through other charges), and it does not 
consider capacity expansions. We can therefore consider the impact of the residual tariff on 
economic efficiency in isolation. Furthermore, we consider two groups of demand, normal 
consumption (households, small businesses etc.) and large-scale consumption such as power-
intensive industry. The demand from industry is more price sensitive, illustrated by the comparatively 
flat demand curve. The average price must be set to P’ in order to cover the residual income need, 
given the resulting consumption levels per consumer category (Xpi and Xn) and the sum that equals 
X’. This level is significantly lower than the maximum capacity. The grid will not be fully utilized when 
Ramsey pricing is not applied to residual grid tariffs, leading to an economic loss (loss of consumer 
surplus). 
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Figure 8: Average cost without price discrimination 

 

Source: THEMA (2018) 

In Figure 9, we introduce the principle of price discrimination, i.e. we allow different residual tariffs 
for the two groups of consumers. If we set a lower price (than P’) for power-intensive consumption, 
e.g. Ppi*, the consumption increases to Xpi*. As the demand curve is relatively flat, the consumption 
increase is large. Furthermore, let us assume that the price for normal consumption is increased to 
Pn*, resulting in a reduced consumption to Xn* compared to Xn in the previous figure. However, the 
reduction in the normal consumption group is relatively small. This follows from the steep demand 
curve, which means that the impact of a price increase on consumption is small. 

In total, consumption is increased compared to the case with a uniform residual tariff. If we add the 
consumption levels of the two groups, the maximum utilization of available capacity is now equal to 
the economic optimum, i.e. Xmax = Xn* + Xpi*. Note also that the average tariff is reduced due to 
the higher capacity use. With a higher capacity use the tariff can be set at a lower level and still meet 
the revenue requirement. In the figure, this is illustrated by the area Xn* x Pn* + Xpi* x Ppi* (the total 
tariff revenues under optimal price discrimination) being equal to the area X’ x P’ (the total tariff 
revenues with a uniform price).  

Figure 9: Average cost with price discrimination 

 

Source: THEMA (2018) 

The above theoretical analysis can be illustrated via empirically based examples as well. THEMA 
(2018)28 studies the use of price sensitivity as a criterion for differentiating the grid tariff for 
consumers. Electricity costs are seen as a whole where power and grid costs are equally important. 

                                                

28 THEMA (2018): Prisfølsomhet og effektiv utnyttelse og utvikling av nettet. Commissioned by Statnett SF.  
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We will here summarize two cases presented in this report; the effect of increased electricity costs 
for a data centre and aluminium production.  

Aluminium producer 

This case studies how increased electricity costs affect investment decisions in aluminium 
production. The average market value of aluminium is about 2,000 USD per tonne, which is about 
16,000 NOK. Producing a tonne of aluminium uses electricity of about 13,000 to 15,000 kWh. A 
typical power price for an aluminium producer in Norway is 25 øre/kWh. Consuming 14,000 kWh 
then gives electricity costs of 3,500 NOK per tonne aluminium.  

The case assumes that the income of 16,000 NOK per tonne aluminium gives a real before tax return 
on capital of 8 percent, given a life span of 20 years of the investment. Typically, the electricity costs 
amount to 40 percent of the total variable production costs. This equals an operating profit of 7,500 
NOK per tonne aluminium, equal to the cash flow of servicing the project capital.   

What happens if the electricity cost increases by 1 øre/kWh? Production costs increase by 140 
NOK/tonne. This means that the profit falls from 8 to 7.75 percent. It is important to remember that 
the producer cannot mitigate risk like this through normal procedures of risk reduction. The increase 
also only affects producers in a local area. Based on these stylised examples, increases in electricity 
costs like this would seem likely to affect investment decisions, for example where to localize new 
investments, whether to reinvest in an existing production site etc. We also note the existence of 
special tariff schemes for power intensive industries in countries such as Norway, Germany, Poland 
and France (see appendix in THEMA, 2018) as a clear indicator that network costs affect 
investments in power intensive industries. An increase in the electricity cost of 4 øre/kWh results in 
a reduction of profits of one percentage point, down to 7 percent.  

Data centre  

Another example within the electricity intensive industry, are hyperscale data centres. These are 
mostly established and operated by international companies. One example is Facebook in Luleå. 
Using numbers from Menon (2017), the consequences of increased electricity costs are analysed in 
THEMA (2018). To build a data centre with three data halls has a total investment cost of 13.6 billion 
NOK. Assuming an average life span of 15 years, 8 percent real discount real before taxes, the 
yearly cost of capital amounts to 1,589 MNOK.  

In total, the three data halls use 90 MW electricity annually. Assuming 8,760 hours and a power price 
of 25 øre/kWh, the yearly electricity cost is 197 MNOK. Other operating costs are estimated to 400 
MNOK. Since the income needs to be equal to the sum of yearly capital- and operating costs, an 
income of 2,189 billion NOK is assumed.  

If the power price increases by 1 øre/kWh, this results in a decrease in profit of 0.08 percentage 
points. The decrease is lower than in the example of the aluminium producer, because the electricity 
costs represents a smaller share of the total costs. An increase of 5 øre/kWh decreases profits by 
0.33 percentage points. Changes like this should in theory be expected to have consequences for 
investment decisions, although the impact is likely smaller than for e.g. aluminium due to the lower 
electricity intensity of the production.  

Conclusions: Criteria for assessment of tariffs 

Based on the description of principles for efficient pricing above, we conclude with the following basic 
criteria for optimal grid tariffing:  

• Individually levied connection charges should reflect customer-specific elements only. 

• Energy charges should reflect short-term variable costs, i.e. the marginal value of energy 
losses in the grid. 

• Efficient investment signals should be provided by a general capacity charge related to the 
marginal long-term marginal investment costs (non-locational). 
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• Efficient locational signals should reflect capacity constraints in the grid, i.e., the impact on 
medium-term investment costs, and should take into account the locational signals provided by 
congestion rents. 

• Residual costs should be covered by separate tariff elements that do not affect short-term use 
of the grid.  

• As perfectly neutral residual charges are not possible, residual costs should be allocated 
among grid customers based on relative elasticities in order to minimize total long-term 
efficiency losses.  

These criteria form the basis for our assessment of the efficiency of the Swedish [transmission grid] 
tariff […]. The elements and principles are summarized in Figure 10 below.  

The left-hand bar in the figure shows the main cost elements in the grid. Variable costs are mainly 
energy losses. Capital costs are divided into location independent common investment costs, 
location dependent common investment costs, and customer specific investment costs. Since the 
grid is self-financed, the sum of tariff charges (middle bar) must cover total grid costs. The right-hand 
bar shows the principle for optimal tariff design. The color codes indicate the relationship between 
the cost elements and the tariff elements.  

Energy charges should be applied according to marginal costs. Since marginal losses is an 
increasing function of load, energy charging according to the marginal cost principle should provide 
revenues that are higher than Svenska kraftnät’s costs related to energy losses.  

The long-term capacity charge is related to location-independent investment costs. The tariff design 
principle is that the charge should reflect the marginal long-term investments costs related to the 
increase in the demand for transmission capacity that is independent of where the new demand is 
located. Since marginal costs in the meshed grid are dimishing with increased capacity, this tariff 
element is likely to cover less than the total location-independent costs of Svenska kraftnät.  

The same basic reasoning applies to location-dependent investment costs. Congestion rents 
express some of the location-specific long-term grid costs, the location-specific capacity charge 
should therefore provide an appropriate additional location signal. Since connection charges should 
strictly cover customer-specific costs, connection charges should be equal to the associated costs. 
Now the residual cost of the grid can be determined as total costs minus revenues from all the other 
tariff elements (including congestion rents).  

The residual charge covers the common costs that are not covered by the tariff elements providing 
optimal short- and long-term price signals to grid customers.   

We would like to emphasize that the elements are interrelated. For example, the issue of deep versus 
shallow connection charges is related to the existence of an efficient locational signal in the capacity 
charge. The main reason why we prefer a locational capacity charge to deep connection charges is 
that a locational charge imply that all grid customers are exposed to the same price and the same 
incentives.  
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Figure 10: Grid cost elements, tariff elements and principles for optimal design of tariff 
elements 
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BILAGA 2: GJELDENDE FORSKRIFT OM NETTARIFFER I DEN NORSKE 
REGULERINGEN 

Bestemmelsene om tariffutforming inngår i «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Vi gjengir under kun del V i forskriften som gjelder 
tariffer.  

Del V. Tariffer 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere del IV), 17 des 2001 
nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002). 

 

Kapittel 13. Generelt om tariffer 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 11), 13 des 
2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 12), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 
2002). 

§ 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer 

Alle nettselskapene er ansvarlige for at det utarbeides tariffer som er punktbaserte etter følgende 
prinsipper: 

a) tariffene skal refereres tilknytningspunktene. 

b) avtale med nettselskapet i tilknytningspunktet skal gi adgang til hele nettsystemet og 
kraftmarkedet. 

c) nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive 
punkttariffer og vilkår. 

d) tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og 
effektiv utvikling av nettet. 

e) tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante 
nettforhold. 

f) tariffene skal fastsettes uavhengig av avtaler om kraftkjøp/kraftsalg. 

g) tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt 
inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt 
innbetaling til energifond. 

h) målte og stipulerte timeverdier i Elhub skal benyttes til avregning av tariffer. 

i) den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregning hver for seg. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-1), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 10 nov 
2009 nr. 1365 (i kraft 1 jan 2010), 18 des 2018 nr. 2091 (i kraft 18 feb 2019). 

§ 13-2.Alminnelige regler for tariffering 

Tariffene for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter følgende grunnstruktur: 

a) bruksavhengige tariffledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av energi. 

b) andre tariffledd. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-2), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002). 

§ 13-3.Bruksavhengige tariffledd 
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Bruksavhengige tariffledd består av energiledd og kapasitetsledd. 

Energileddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet. 

Nettselskapene kan fastsette kapasitetsledd slik at det skapes balanse mellom overføringsbehov og 
nettkapasitet. Kapasitetsleddet kan benyttes når overføringsbehovet overstiger kapasiteten i nettet. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-3), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-3). 

§ 13-4.Andre tariffledd 

Andre tariffledd skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-4), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-4), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002). 

§ 13-5.Informasjonsplikt 

Nettselskapene plikter av eget tiltak å gi andre nettselskaper den informasjon som er nødvendig for 
at disse skal kunne beregne egne tariffer. Informasjonen skal gis innen rimelig tid før nye tariffer trer 
i kraft. 

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om 
beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper. 

Tariffer og vilkår skal samles skriftlig, og være lett tilgjengelig for nettkundene. 

Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte nettkunde 
om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene. 

Nettselskapene plikter å underrette Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer av sine 
tariffer i rimelig tid før disse trer i kraft. 

Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om tariffer og andre overføringsvilkår, plikter 
nettselskapet å informere kunden om at Norges vassdrags- og energidirektorat er kontrollmyndighet 
etter bestemmelsen i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 § 9-2 og om bestemmelsen i § 18-1 i denne 
forskrift. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-5), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-5), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 5 des 
2005 nr. 1470 (i kraft 1 mars 2006), 15 juni 2010 nr. 984 (i kraft 1 juli 2010), 18 des 2018 nr. 
2091 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 13-6.Nettavtale 

Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver 
enkelt kunde. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-6), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-6). 

 

Kapittel 14. Praktisk utforming av tariffer for ordinære uttak 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 12), 13 des 
2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 13). 

§ 14-1.Utforming av tariffer for ordinære uttak i transmisjons- og regionalnett 

I transmisjons- og regionalnett skal energileddet avspeile marginale tapskostnader. Energileddet 
skal være referert til de enkelte tilknytningspunkter og skal tidsdifferensieres. Tidsdifferensieringen 
skal minimum være ukentlig med en sats for dag og en annen sats som gjelder både natt og helg. 
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Marginale tapsprosenter skal beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem 
og en produksjons- og lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Tapsprosenten 
for henholdsvis uttak og innmating skal ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn. 

I transmisjons- og regionalnett skal effektbaserte tariffledd fastsettes med utgangspunkt i kundens 
effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som mulig ikke kunne 
forutsies av nettbrukerne. Det kan legges flere målinger til grunn. Det kan fastsettes et minimum 
effektgrunnlag. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 12-1), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 13-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 27 juni 
2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019), 18 des 2018 nr. 2091 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet 

I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik 
at: 

a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i 
nettet. 

b) energileddet dekker marginale tapskostnader og kan i tillegg dekke en andel av de øvrige 
kostnader som ikke innkreves gjennom fastleddet. 

Kunder med effektavregning i distribusjonsnettet skal belastes fastledd, energiledd og effektledd. 
Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader. Energileddet skal som et 
minimum dekke marginale tapskostnader i nettet. Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak 
i definerte perioder. 

Det skal utarbeides separate tariffer for høyspent og lavspent uttak. 

For lavspent uttak skal effektleddene være kvantumsdifferensierte. Disse tariffene skal utformes slik 
at alle kunder betaler samme pris for uttak opp til første trinn og lavere satser ved de senere trinn. 
Alternativt kan tariffene fastsettes på annen måte som gir tilsvarende virkning. 

Netteier skal tilby tariffer med tidsdifferensiert energiledd til alle kunder i distribusjonsnettet som i 
forskrift er pålagt måleravlesning flere ganger i året. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 12-2), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 13-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002). 

§ 14-3.Fellesmåling av sluttkunder 

Nettselskapet skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og 
avregning etter § 13-1 bokstav i) gir urimelige merkostnader. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 12-3), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 13-3), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 10 nov 
2009 nr. 1365 (i kraft 1 jan 2010), 18 des 2018 nr. 2091 (i kraft 18 feb 2019). 

 

Kapittel 15. Praktisk utforming av tariffer for innmating fra produksjon 

0 Kapitlet opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 5 juni 2009 nr. 616, tilføyd igjen ved forskrift 27 juni 
2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 15-1.Energiledd for innmating 

Energileddet for innmating for produsenter med installert effekt større eller lik 1 MW skal avspeile 
marginale tapskostnader. Energileddet skal være referert til de enkelte tilknytningspunkter og skal 
tidsdifferensieres. Tidsdifferensieringen skal som et minimum være ukentlig med en sats for dag og 
en annen sats som gjelder både natt og helg. Marginale tapsprosenter skal beregnes med hensyn 
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til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er 
representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. 

For kraftverk med installert effekt mindre enn 1 MW skal energileddet avspeile marginale 
tapskostnader i eget og overliggende nett. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 14-1), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 15-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 27 juni 
2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 16-1). 

§ 15-2.Fastledd for innmating 

Transmisjonsnettets fastledd for innmating skal benyttes på alle nettnivå. 

Fastleddet skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. 

Plusskunder skal ikke tarifferes fastledd for innmating. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 14-2), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 15-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 29 
april 2016 nr. 456 (i kraft 1 jan 2017), 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 16-
2). 

§ 15-3.Inntekter fra innmating i distribusjonsnettet 

Inntekt fra andre tariffledd for innmating i distribusjonsnettet skal gå til dekning av kostnader i 
distribusjonsnettet, og skal ikke videreføres til overliggende nett. 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrift 27 juni 2018 
nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 16-3). 

 

Kapittel 16. Anleggsbidrag 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 14), 13 des 
2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 15). 

§ 16-1.Når skal nettselskapet fastsette og kreve inn anleggsbidrag 

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler 
av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden: 

a) blir tilknyttet nettet 

b) får økt kapasitet 

c) får bedre kvalitet. 

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får 
økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet 
kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-2.Informasjon om anleggsbidrag 

Når kunde utløser et anleggsbidrag etter § 16-1, skal nettselskapet vederlagsfritt og uten ugrunnet 
opphold gi informasjon om 

a) hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidrag 

b) praksis for beregning og innkreving av anleggsbidrag 

c) estimert anleggsbidrag. Estimatet skal minimum inneholde en oppstilling av kostnadene 
fordelt på arbeids- og materialkostnader, spesifisert på hovedkomponenter 
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d) at uenighet om anleggsbidrag kan bringes inn for NVE. 

Nettselskapet skal på forespørsel fra kunde gi innsyn i fullstendig kostnadsgrunnlag uten ugrunnet 
opphold. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-3.Krav til prosess 

Nettselskapet skal dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel som utløser et 
anleggsbidrag i henhold til § 16-1. Dette innebærer dokumentasjon på 

a) forespørsel fra kunde 

b) tilbud med estimert anleggsbidrag til kunde 

c) akseptert avtale om tilknytning og anleggsbidrag 

d) informasjon til kunde om eventuelle endringer i estimert anleggsbidrag underveis 

e) etterberegnet anleggsbidrag. 

Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år fra anlegget er spenningssatt. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-4.Skriftlig avtale om anleggsbidrag 

Nettselskapet skal inngå skriftlig avtale om anleggsbidrag direkte med kunde. 

Avtalen skal spesifisere hva kunden har bestilt, estimert anleggsbidrag, og estimert tidspunkt for 
ferdigstillelse av nettanlegget. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-5.Beregning av anleggsbidrag 

Anleggsbidraget kan maksimalt være lik kostnadsgrunnlaget for nettinvesteringen minus 
utredningskostnader kunden har betalt etter § 17-5 tredje ledd. 

Kostnadsgrunnlaget er anleggskostnad, fratrukket reinvesteringskostnader, tillagt 
fremskyndingskostnader og samlede utredningskostnader etter § 17-5 tredje ledd. 

Kundens anleggsbidrag settes lik en andel av kostnadsgrunnlaget på hvert nettnivå. For kundens 
bestilling som utløser investeringer i nettanlegg der kunden er eneste bruker beregnes andelen etter 
§ 16-8. Andelen beregnes etter § 16-9 for kundens bestilling som utløser investeringer i nettanlegg 
med flere brukere i distribusjonsnettet. Andelen beregnes etter § 16-9 og § 16-10 for kundens 
bestilling som utløser investeringer i nettanlegg med flere brukere i regional- og transmisjonsnettet. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-6.Anleggskostnad 

Det er kun kostnader for anlegg som kunden benytter som skal inngå i anleggskostnadene. 

Anleggskostnadene fastsettes på grunnlag av nettselskapets innkjøpspriser og selvkost. Bokført 
verdi skal legges til grunn når nettselskapet benytter brukte komponenter. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-7.Reinvesterings- og fremskyndingskostnader 

Reinvesteringskostnader er kostnader ved å erstatte eksisterende nettanlegg, inkludert 
arbeidskostnader og kostnader for nødvendig utstyr. Reinvesteringskostnaden er enten 

a) gjenanskaffelsesverdien til eksisterende nettanlegg som erstattes, eller 
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b) anskaffelsesverdien til nettanlegget som nettselskapet ville bygget ved reinvestering. 

Fremskyndingskostnader er kostnadene ved at nettanlegget erstattes før levetiden er gått ut. 
Fremskyndingskostnadene beregnes med formelen 

  FK = RI * [ 1 – 1/(1+k)t ]  

FK: Fremskyndingskostnad 

 RI: Reinvesteringskostnad 

k: Kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten settes lik kalkulasjonsrenten for et normalt offentlig 
tiltak iht. Finansdepartementets retningslinjer 

t: restlevetiden til komponenten 

Nettselskapene skal bruke økonomisk levetid på lavspent nettanlegg og teknisk levetid på høyspent 
nettanlegg. 

Fremskyndingskostnader skal ikke beregnes for transformatorer. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-8.Anleggsbidrag i nettanlegg der kunden er eneste bruker 

Kundens anleggsbidrag settes lik kostnadsgrunnlaget når 

a) kunden er eneste bruker av nettanlegget, og 

b) nettanlegget er dimensjonert etter nettselskapets minste standard i forhold til kundens 
bestilte kapasitet, og 

c) nettselskapet vurderer at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i nettanlegget 
innen ti år etter kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. 

Dersom andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år, skal 
nettselskapet betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger kundens forholdsmessige 
andel av kostnadsgrunnlaget. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-9.Anleggsbidrag i nettanlegg med flere brukere 

Kundens anleggsbidrag beregnes som en forholdsmessig andel av kostnadsgrunnlaget. 

Kundens forholdsmessige andel beregnes som kundens etterspurte kapasitetsøkning delt på den 
økte kapasiteten i nettanlegget. 

Nettselskapet kan fordele hele kostnadsgrunnlaget på et gitt antall kunder dersom § 16-8 bokstav b) 
og c) er oppfylt. Kostnadsgrunnlaget fordeles mellom de aktuelle kundene basert på 
kapasitetsøkningene kundene har bestilt. 

Dersom andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år, skal 
nettselskapet betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger hver av kundenes 
forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-10.Anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett 

Kunder med samlet avtalt kapasitet mindre enn 1 MW skal ikke betale anleggsbidrag for 
investeringer i regional- eller transmisjonsnett. 

Kostnadsgrunnlaget for investeringer i regional- og transmisjonsnettet skal multipliseres med en 
reduksjonsfaktor lik 0,5. Reduksjonsfaktoren skal ikke benyttes når kundens anleggsbidrag 
fastsettes etter § 16-8 eller § 16-9 tredje ledd. 
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Kostnadsgrunnlaget for investeringer i regional- og transmisjonsnett kan begrenses i særskilte 
tilfeller. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-11.Etterberegning av anleggsbidraget 

Nettselskapet skal etterberegne anleggsbidraget etter at nettanlegget er ferdigstilt på grunnlag av 
faktisk påløpte kostnader. 

Nettselskapet skal fakturere kunden differensen når innbetalt anleggsbidrag er lavere enn 
etterberegnet anleggsbidrag, men maksimalt 15 prosent utover estimert anleggsbidrag. 
Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kundens side. 

Nettselskapet skal betale tilbake til kunden differansen mellom estimert og etterberegnet 
anleggsbidrag når innbetalt anleggsbidrag er høyere enn etterberegnet anleggsbidrag. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 16-12.Overgangsbestemmelse for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett 

Nettselskapet skal ikke kreve anleggsbidrag fra innmatingskunder som utløser investeringer i 
regional- og transmisjonsnettet når 

a) kunden har fått innvilget nødvendig konsesjon før 1. juli 2018, og 

b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022. 

Nettselskapet kan ikke kreve anleggsbidrag fra uttakskunder som utløser investeringer i regional- og 
transmisjonsnettet når 

a) kunden har bedt nettselskapet om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2018, 
og 

b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022. 

Kravet i første ledd bokstav b) og annet ledd bokstav b) gjelder ikke hvis nettselskapet ikke har 
oppfylt tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 eller energilovforskriften § 3-4, eller 
saksbehandlingen i NVE og OED har tatt særlig lang tid. 

0 Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092, endret ved forskrift 12 okt 2018 nr. 1597. 

 

Kapittel 17. Andre tariffbestemmelser 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 15), 13 des 
2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 16). 

§ 17-1.Produksjonsrelaterte nettanlegg 

Kostnadene ved produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av produsenten og ikke inngå i 
tariffgrunnlaget for uttak. Med produksjonsrelaterte nettanlegg menes kraftledninger og andre 
nettanlegg der hovedfunksjonen er overføring av kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste 
utvekslingspunkt i nettet. 

Når det er tilknyttet uttak direkte til produksjonsrelaterte nettanlegg kan en rimelig andel av 
kostnadene ved disse anleggene inngå i tariffgrunnlaget for andre tariffledd for uttak. 

Andre tariffledd skal likevel ikke overstige tilsvarende tariffledd referert nærmeste tilknytningspunkt 
mot tilgrensende ordinære nettanlegg. Uttak fra produksjonsrelaterte nettanlegg skal avregnes 
energiledd jf. § 14-1 og § 14-2. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 15-1), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 16-1), 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006). 
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§ 17-2.Ordinære uttak direkte fra kraftverk 

For uttak til distribusjonsnett direkte fra felles nettanlegg tilknyttet kraftverk hvor det over året er netto 
innmating mot regional- eller transmisjonsnett, skal andre tariffledd beregnes slik at hele gevinsten, 
sett i forhold til tariffen ved direkte tilknytning mot transmisjonsnettet, tilfaller uttaket. Kostnader i 
nettanlegg som kun benyttes til uttak, skal dekkes av distribusjonsnettet. Uttak skal avregnes 
energiledd referert tilknytningspunktet, jf. § 14-1. 

0 Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 5 des 
2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006), 18 des 2018 nr. 2091 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 17-3.Reaktiv effekt 

Nettselskapene har enerett på salg av reaktiv effekt fra sitt nett. 

Prisen på reaktiv effekt skal baseres på de kostnader uttak av reaktiv effekt fra nettet påfører 
nettselskapet. 

Nettselskapene kan sette en grense for maksimalt tillatt uttak av reaktiv effekt. Kostnader for uttak 
under denne grense skal inngå i de generelle tariffene. Uttak over denne grense avregnes etter en 
egen tariff for reaktiv effekt. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 15-2), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 16-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002, tidligere 
§ 17-2). 

§ 17-4.Betaling for andre nettjenester 

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker 

a) kostnadene ved endring av eksisterende nettanlegg som utløses av andre enn nettselskapet, 

b) kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert 

c) de påløpte kostnadene når kunden kansellerer bestilling om ny tilknytning, økt kapasitet eller 
bedre kvalitet. 

Nettselskapet skal følge kravene for fastsetting og innkreving av anleggsbidrag når de fastsetter og 
krever inn betaling etter første ledd. Kravene etter § 16-1, § 16-5 tredje ledd, § 16-8, § 16-9, § 16-
10 og § 16-12 kommer ikke til anvendelse. 

0 Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 15-3), 13 des 2000 
nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 16-3), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002, tidligere 
§ 17-3), 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 17-5.Betaling for nettutredninger i regional- og transmisjonsnett 

Nettselskapet skal vederlagsfritt avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens 
bestilling, når effektbehov og lokalisering er rimelig avklart. 

Nettselskapet kan ta betalt for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens 
bestilling, når kundens effektbehov og lokalisering ikke er rimelig avklart. Betalingen fastsettes på 
grunnlag av faktisk medgåtte kostnader. 

Nettselskapet skal ta betalt fra kunden for videre utredninger og utarbeidelse av konsesjonssøknad. 
Kunden skal dekke en forholdsmessig andel av kostnadene. Kostnadene skal være basert på 
selvkost. 

Nettselskapet skal vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold gi informasjon om 

a) hjemmelsgrunnlaget for krav om betaling for nettutredninger 

b) praksis for betaling for nettutredninger 

c) at uenighet om betaling for nettutredninger kan bringes inn for NVE. 
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Nettselskapet skal dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel som utløser 
betaling for nettutredninger i henhold til § 17-5. Dette innebærer dokumentasjon på 

a) forespørsel fra kunden 

b) tilbud til kunden om utredning 

c) akseptert tilbud fra kunden om utredning. 

Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år fra anlegget er spenningssatt. 

0 Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrift 27 juni 2018 
nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019). 

§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester 

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere 
kostnadene forbundet med tjenesten. 

0 Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006), endret ved forskrift 27 juni 2018 
nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 17-4a). 

§ 17-7.Tariffer ved oppkjøp og sammenslåing 

Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal det innføres like tariffer. 
Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, kan ulike tariffer opprettholdes i en 
overgangsperiode på inntil syv år. 

Opprettholdes ulike tariffer etter oppkjøp eller sammenslåing, skal NVE underrettes om dette. 

0 Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 4 des 
2015 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2016), 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 17-6). 

§ 17-8.Tariffering under rasjonering 

Når departementet har iverksatt rasjonering i medhold av § 6-2 i energiloven, kan 
rasjoneringsmyndigheten fastsette særskilte tariffer som sikrer at kraftrasjonering gjennomført på en 
samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne 
og private interesser. 

0 Tilføyd ved forskrift 12 des 2003 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2004), endret ved forskrifter 15 juni 2010 
nr. 984 (i kraft 1 juli 2010), 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 17-7). 
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BILAGA 3: AUSTRALIA – DISTRIBUTION NETWORK REGULATION 

Excerpt from the Australian Energy Market Commission’s National Electricity Rules (version 122) 

Chapter 6:  Economic Regulation of Distribution Services 

 

Part E Regulatory proposal and proposed tariff structure statement 

6.8 Regulatory proposal and proposed tariff structure statement 

6.8.1 AER's framework and approach paper 

(a) The AER must make and publish a document (a framework and approach 

paper) that applies in respect of a distribution determination for a matter 

listed in paragraph (b) in accordance with this clause if: 

(1) there is no framework and approach paper that applies in respect of 

that distribution determination for that matter; or 

(2) there is a framework and approach paper that would apply in respect 

of that distribution determination for that matter, but the AER has 

published a notice under paragraph (c)(3) stating that it will make an 

amended or replacement framework and approach paper with respect 

to that matter. 

(b) A framework and approach paper that applies in respect of a distribution 

determination must set out: 

(1) the AER's decision (together with its reasons for the decision), for the 

purposes of the forthcoming distribution determination, on the 

following matters: 

(i) the form (or forms) of the control mechanisms; and 

(ii) as to whether or not Part J of Chapter 6A is to be applied to 

determine the pricing of transmission standard control services 

provided by any dual function assets owned, controlled or 

operated by the Distribution Network Service Provider; and 

Note: 

See clause 6.25(b). 

(2) the AER's proposed approach (together with its reasons for the 

proposed approach), in the forthcoming distribution determination, to 

the following matters: 

(i) the classification of distribution services under this Chapter; 

(ii) the formulae that give effect to the control mechanisms referred 

to in subparagraph (1)(i); 

(iii) the application to the Distribution Network Service Provider of 

any service target performance incentive scheme; 
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(iv) the application to the Distribution Network Service Provider of 

any efficiency benefit sharing scheme; 

(v) the application to the Distribution Network Service Provider of 

any capital expenditure sharing scheme; 

(vi) the application to the Distribution Network Service Provider of 

any demand management incentive scheme or demand 

management innovation allowance mechanism; 

(vii) the application to the Distribution Network Service Provider of 

any small-scale incentive scheme; 

(viii) the application to the Distribution Network Service Provider of 

the Expenditure Forecast Assessment Guidelines; 

(ix) whether depreciation for establishing the regulatory asset base 

for the relevant distribution system as at the commencement of 

the following regulatory control period is to be based on actual 

or forecast capital expenditure in accordance with clause 

S6.2.2B; and 

(3) any content required under clause 6.2.8(c)(3). 

(c) If there is a framework and approach paper that would apply in respect of 

the distribution determination for a matter listed in paragraph (b) then: 

(1) no later than 32 months before the end of the regulatory control 

period that precedes that for which the distribution determination is to 

be made, the Distribution Network Service Provider may request the 

AER in writing to make an amended or replacement framework and 

approach paper in respect of a matter. The request must specify the 

Distribution Network Service Provider’s reasons for making that 

request; 

(2) no later than 31 months before the end of the regulatory control 

period that precedes that for which the distribution determination is to 

be made, the AER must publish a notice inviting submissions on 

whether it is necessary or desirable to amend or replace that 

framework and approach paper in so far as it relates to a matter (other 

than any matter specified in a request from the Distribution Network 

Service Provider under subparagraph (1)); and 

(3) no later than 30 months before the end of the regulatory control 

period that precedes that for which the distribution determination is to 

be made, the AER must make and publish a notice that: 

(i) states that it will make an amended or replacement framework 
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and approach paper in respect of the matters specified in a 

request from the Distribution Network Service Provider under 

subparagraph (1) (if any); 

(ii) if subparagraph (i) applies, is accompanied by a copy of the 

request from the Distribution Network Service Provider under 

subparagraph (1); and 

(iii) states whether it will make an amended or replacement 

framework and approach paper in respect of any matter other 

than any matters referred to in subparagraph (i) above and, if so, 

the reasons why it considers that it is necessary or desirable to 

make an amended or replacement framework and approach 

paper in respect of that matter. 

(d) In making the decision referred to in paragraph (c)(3)(iii), the AER must 

have regard to any submissions made in response to the invitation under 

paragraph (c)(2). 

(e) Where paragraph (a) applies then, at least 23 months before the end of the 

current regulatory control period, the AER must, after consulting with the 

relevant Distribution Network Service Provider and other persons as the 

AER considers appropriate, make, amend or replace the framework and 

approach paper, as the case may be, and: 

(1) give a copy of it to the relevant Distribution Network Service 

Provider; and 

(2) publish it, 

as soon as is reasonably practicable. 

(f) Subject to clauses 6.12.3 and 6.25(d), a framework and approach paper is 

not binding on the AER or a Distribution Network Service Provider. 

(g) The AER may make and publish a framework and approach paper that 

applies in respect of a distribution determination for a matter that is not 

listed in paragraph (b) and, if it does so, this clause 6.8.1 applies as if that 

matter were listed in paragraph (b). 

6.8.1A Notification of approach to forecasting expenditure 

(a) A Distribution Network Service Provider must inform the AER of the 

methodology it proposes to use to prepare the forecasts of operating 

expenditure and capital expenditure that form part of its regulatory 

proposal. 

(b) A Distribution Network Service Provider must submit the information 

referred to in paragraph (a): 
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(1) at least 24 months before the expiry of a distribution determination 

that applies to the Distribution Network Service Provider; or 

(2) if no distribution determination applies to the Distribution Network 

Service Provider, within 3 months after being required to do so by the 

AER. 

6.8.2 Submission of regulatory proposal, tariff structure statement and 

exemption application 

(a) A Distribution Network Service Provider must, whenever required to do so 

under paragraph (b), submit to the AER a regulatory proposal and a 

proposed tariff structure statement related to the distribution services 

provided by means of, or in connection with, the Distribution Network 

Service Provider's distribution system. 

(a1) A Distribution Network Service Provider must submit to the AER any 

exemption application for an asset exemption under clause 6.4B.1(a)(1) or 

6.4B.1(a)(2) for the regulatory control period at the same time as submitting 

the relevant regulatory proposal under paragraph (a). 

(b) A regulatory proposal, a proposed tariff structure statement and, if required 

under paragraph (a1), an exemption application must be submitted: 

(1) at least 17 months before the expiry of a distribution determination 

that applies to the Distribution Network Service Provider; or 

(2) if no distribution determination applies to the Distribution Network 

Service Provider, within 3 months after being required to do so by the 

AER. 

(c) A regulatory proposal must include (but need not be limited to) the 

following elements: 

(1) a classification proposal: 

(i) showing how the distribution services to be provided by the 

Distribution Network Service Provider should, in the 

Distribution Network Service Provider's opinion, be classified 

under this Chapter; and 

(ii) if the proposed classification differs from the classification 

suggested in the relevant framework and approach paper – 

including the reasons for the difference; 

(2) for direct control services classified under the proposal as standard 

control services – a building block proposal; 

(3) for direct control services classified under the proposal as alternative 

control services – a demonstration of the application of the control 
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mechanism, as set out in the framework and approach paper, and the 

necessary supporting information; 

(4) [Deleted]. 

(5) for services classified under the proposal as negotiated distribution 

services – the proposed negotiating framework; 

(5A) the proposed connection policy; 

(6) an identification of any parts of the regulatory proposal the 

Distribution Network Service Provider claims to be confidential and 

wants suppressed from publication on that ground in accordance with 

the Distribution Confidentiality Guidelines; and 

Note: 

Additional information that must be included in a regulatory proposal is referred to 

in clause 6.3.1(c) and Schedule 6.1. 

(7) a description (with supporting materials) of how the proposed tariff 

structure statement complies with the pricing principles for direct 

control services including: 

(i) a description of where there has been any departure from the 

pricing principles set out in paragraphs 6.18.5(e) to (g); and 

(ii) an explanation of how that departure complies with clause 

6.18.5(c). 

(c1) The regulatory proposal must be accompanied by an overview paper which 

includes each of the following matters: 

(1) a summary of the regulatory proposal the purpose of which is to 

explain the regulatory proposal in reasonably plain language to 

electricity consumers; 

(2) a description of how the Distribution Network Service Provider has 

engaged with electricity consumers in developing the regulatory 

proposal and has sought to address any relevant concerns identified as 

a result of that engagement; 

(3) a description of the key risks and benefits of the regulatory proposal 

for electricity consumers; and 

(4) a comparison of the Distribution Network Service Provider's proposed 

total revenue requirement with its total revenue requirement for the 

current regulatory control period and an explanation for any material 

differences between the two amounts; 

(c1a) The overview paper must also include a description of how the Distribution 

Network Service Provider has engaged with retail customers and retailers in 
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developing the proposed tariff structure statement and has sought to address 

any relevant concerns identified as a result of that engagement. 

(c2) The regulatory proposal must be accompanied by information required by 

the Expenditure Forecast Assessment Guidelines as set out in the framework 

and approach paper. 

(d) The regulatory proposal must comply with the requirements of, and must 

contain or be accompanied by the information required by any relevant 

regulatory information instrument. 

(d1) The proposed tariff structure statement must be accompanied by an 

indicative pricing schedule. 

(d2) The proposed tariff structure statement must comply with the pricing 

principles for direct control services. 

(e) If more than one distribution system is owned, controlled or operated by a 

Distribution Network Service Provider, then, unless the AER otherwise 

determines, a separate regulatory proposal and a separate tariff structure 

statement are to be submitted for each distribution system. 

(f) If, at the commencement of this Chapter, different parts of the same 

distribution system were separately regulated, then, unless the AER 

otherwise determines, a separate regulatory proposal and a separate tariff 

structure statement are to be submitted for each part as if it were a separate 

distribution system. 
 

Part F Cost Allocation 

6.15 Cost allocation 

6.15.1 Duty to comply with Cost Allocation Method 

A Distribution Network Service Provider must comply with the Cost Allocation 

Method that has been approved in respect of that provider from time to time by 

the AER under this rule 6.15. 

6.15.2 Cost Allocation Principles 

The following principles constitute the Cost Allocation Principles: 

(1) the detailed principles and policies used by a Distribution Network Service 

Provider to allocate costs between different categories of distribution 

services must be described in sufficient detail to enable the AER to replicate 

reported outcomes through the application of those principles and policies; 

(2) the allocation of costs must be determined according to the substance of a 

transaction or event rather than its legal form; 

(3) only the following costs may be allocated to a particular category of 

distribution services: 
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(i) costs which are directly attributable to the provision of those services; 

(ii) costs which are not directly attributable to the provision of those 

services but which are incurred in providing those services, in which 

case such costs must be allocated to the provision of those services 

using an appropriate allocator which should: 

(A) except to the extent the cost is immaterial or a causal based 

method of allocation cannot be established without undue cost 

and effort, be causation based; and 

(B) to the extent the cost is immaterial or a causal based method of 

allocation cannot be established without undue cost and effort, 

be an allocator that accords with a well accepted cost allocation 

method; 

(4) any cost allocation method which is used, the reasons for using that method 

and the numeric quantity (if any) of the chosen allocator must be clearly 

described; 

(5) the same cost must not be allocated more than once; 

(6) the principles, policies and approach used to allocate costs must be 

consistent with the Distribution Ring-Fencing Guidelines; 

(7) costs which have been allocated to a particular service cannot be reallocated 

to another service during the course of a regulatory control period. 

Note: 

The Cost Allocation Guidelines are required by clause 6.15.3 to give effect to and be 
consistent 

with, the Cost Allocation Principles. 

6.15.3 Cost Allocation Guidelines 

(a) The AER must, in accordance with the distribution consultation procedures, 

make and publish guidelines (the Cost Allocation Guidelines) relating to the 

preparation by a Distribution Network Service Provider of its Cost 

Allocation Method. 

(b) The Cost Allocation Guidelines must give effect to and be consistent with 

the Cost Allocation Principles. 

(c) Without limiting the generality of paragraph (b), the Cost Allocation 

Guidelines may specify: 

(1) the format of a Cost Allocation Method; 

(2) the detailed information that is to be included in a Cost Allocation 

Method; 

(3) the categories of distribution services which are to be separately 

addressed in a Cost Allocation Method, such categories being 
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determined by reference to the nature of those services, the persons to 

whom those services are provided or such other factors as the AER 

considers appropriate; and 

(4) the allocation methods which are acceptable and the supporting 

information that is to be included in relation to such methodologies in 

a Cost Allocation Method. 

(d) The Cost Allocation Guidelines are binding on the AER and each 

Distribution Network Service Provider to which they apply. 

(e) The AER must publish the first Cost Allocation Guidelines within 6 months 

after the commencement of these Rules and there must be Cost Allocation 

Guidelines in force at all times after that date. 

6.15.4 Cost Allocation Method 

(a) Each Distribution Network Service Provider must submit to the AER for its 

approval a document setting out its proposed Cost Allocation Method: 

(1) within 12 months after the commencement of these Rules; or 

(2) in the case of an entity that becomes a Distribution Network Service 

Provider more than 6 months after the commencement of these Rules, 

within 6 months of being required to do so by the AER. 

(b) The Cost Allocation Method proposed by a Distribution Network Service 

Provider must give effect to and be consistent with the Cost Allocation 

Guidelines. 

(c) The AER may approve or refuse to approve a Cost Allocation Method 

submitted under paragraph (a). 

(d) The AER must notify the relevant Distribution Network Service Provider of 

its decision to approve or refuse to approve the Cost Allocation Method 

submitted to it under paragraph (a) within 6 months of its submission, 

failing which the AER will be taken to have approved it. 

(e) As part of giving any approval referred to in paragraph (c), the AER may, 

after consulting with the relevant Distribution Network Service Provider, 

amend the Cost Allocation Method submitted to it, in which case the Cost 

Allocation Method as so amended will be taken to be approved by the AER. 

(f) A Distribution Network Service Provider may, with the AER's approval, 

amend its Cost Allocation Method from time to time but: 

(1) the amendment: 

(i) may be approved on condition that the Distribution Network 

Service Provider agree to incorporate into the amendment 

specified additional changes to the Cost Allocation Method the 
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AER reasonably considers necessary or desirable as a result of 

the amendment as submitted; and 

(ii) if approved on such a condition, does not take effect unless and 

until the Distribution Network Service Provider notifies the AER 

of its agreement; and 

(2) if 6 months elapse from the date of the submission of the amendment 

and the AER has not notified the Distribution Network Service 

Provider within that period of its approval or refusal to approve the 

amendment, the amendment is, at the end of that period, conclusively 

presumed to have been unconditionally approved. 

(g) A Distribution Network Service Provider must amend its Cost Allocation 

Method where the amendment is required by the AER to take into account 

any change to the Cost Allocation Guidelines, but the amendment only 

comes into effect: 

(1) on the date that the AER approves that amendment, or 3 months after 

the submission of the amendment, whichever is the earlier; and 

(2) subject to additional changes to the Cost Allocation Method (if any) 

the AER reasonably considers necessary or desirable as a result of the 

amendment and notifies to the Distribution Network Service Provider 

before the amendment takes effect. 

(h) A Distribution Network Service Provider must maintain a current copy of its 

Cost Allocation Method on its website 

 

For further information, please consult: https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/2019-
05/NER%20-%20v122%20-%20Chapter%206.pdf 
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