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Förord
Detta är en bilaga till rapporten Ei R2012:14 Elnätstariffer – behövs mer regler om
avgiftens utformning?
I bilagorna redovisas vissa aspekter, som diskuteras i rapporten, närmare. Bilaga A
är en kort redovisning av olika prismodeller som brukar diskuteras när det gäller
infrastrukturtjänster – naturliga monopol. Vidare redovisas om olika
kontraktsformer för efterfrågeanpassning. Samt om relationen mellan den ram som
intäktsramen ger och utformningen av nättarifferna. Bilaga B redovisar resultat
från olika studier där elanvändarnas flexibilitet undersöks. Det finns ett stort antal
studier som undersökt elanvändarnas flexibilitet vad gäller uttagen av el med
hänsyn till belastningen (kapaciteten) i nätet för produktion och överföring. Hur
väl kan de anpassa sin efterfrågan vid olika prismodeller och andra
förutsättningar. I bilaga C redovisas hur kostnaderna för elnätsverksamheten kan
fördelas dels vertikalt på olika anläggningsdelar, dels på olika lastperioder under
året. I bilaga D-E sammanställs beräkningarna för konsekvensanalysen. Bilaga D
räknar på konsekvenserna av att gå från en enhetlig till en tidsdifferentierad
nättariff med en överföringsavgift med debitering efter uttagen effekt. Bilaga E
räknar på konsekvenserna för elnätsföretagets intäkter (och nätkundens kostnader)
för olika kombinationer av överföringsavgifter på effekt respektive energi vid
oförändrad lastprofil, respektive två olika nivåer på omflyttning av last från hög
till låglasttid under dygnet. En redovisning av utformning av nättariffer med
avseende på efterfrågeanpassning i några länder återfinns i bilaga F.
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1 Bilaga A – Prismetoder, kontrakt
och intäktsramen
I bilaga A redovisas kort de olika metoder för prissättning av infrastrukturtjänster
– verksamheter som utgör naturliga monopol. Prismetoderna utgör en
verktygslåda för hur priserna ska utformas för naturliga monopol.
Utgångspunkten är kraven att få finansiering av verksamhetens kostnader och
samtidigt ge incitament (styrsignaler) till en effektiv användning av
produkten/tjänsten. Kännetecknande för de flesta av metoderna är att de innefattar
mer än ett priselement (två eller flerdelade tariffer). Ett annat kännetecken för
många infrastrukturtjänster är att efterfrågan på tjänsten varierar cyklist vilket gör
att kapacitetsutnyttjandet varierar mycket.

1.1

Prissättning av naturliga monopol

Prissättningen av naturliga monopol kan ske på olika sätt. Ekonomisk teori för en
effektiv prissättning framhåller principen om pris lika med marginalkostnad.
Problemet vid denna prissättning är att vid fallande styckkostnader (skalfördelar i
produktionen) uppkommer ett underskott som måste finansieras på något sätt.
Generellt gäller att priset har två funktioner. Att informera om kostnaderna för att
producera tjänsten och att finansiera verksamheten via de intäkter företaget får in.
Priset är således ett medel med två mål. Det ideala är att nå båda målen att dels få
en finansiering av verksamheten, dels att ge styrsignaler till konsumenter och
producenter så att marknaden blir effektiv.
I det följande redovisas några prismodeller som är vanligt förekommande i
diskussionerna om prissättningen av samhällsnyttigheterna som
elnätsdistribution.
Ramseypriser: vid användning av ett linjärt pris (öre per kWh för överföringen av
el) sätts priserna så att det maximerar summan av konsument- och
producentöverskotten givet att man precis får full finansiering av kostnaderna.
Prissättningen innebär att företaget lägger på en marginal på marginalkostnaderna
i proportion till priskänsligheten. Påslaget blir högre för de kundkategorier med
låg priskänslighet jämfört med kundkategorier med hög priskänslighet. En sådan
prissättning minimerar dödviktskostnaderna (den allokativa ineffektiviteten).
Tvådelad prissättning: en tvådelad prissättning består av en volymavgift på
överförd energi eller uttagen effekt och en fast avgift för abonnemanget (tillträdet
till tjänsten). Den rörliga avgiften sätts till marginalkostnaden och den fasta så att
företaget får full finansiering. Målet med en tvådelad tariff är att maximera det
totala överskottet för alla, både konsumenter och producenter. Prissättning med
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flera komponenter är mer samhällsekonomiskt effektivt för tjänster som är
naturliga monopol jämfört med en prissättning efter genomsnittskostnaderna. 1
Kostnadsfördelningsmetod: målet med metoden är att fördela de gemensamma
kostnaderna utifrån valda kriterier så att full finansiering uppnås. Gemensamma
kostnader kan fördelas på olika nätkundgrupper på flera sätt, medan
kundspecifika kostnader är enkla att fördela ut på kunderna. 2 De gemensamma
kostnaderna är ofta också fasta förutom att de inte direkt kan hänföras till den
enskilde kundens användning av tjänsten. Det innebär att priset blir ett
genomsnittspris (självkostnadsprissättning) och innebär då en ineffektiv styrsignal
jämfört med pris lika med marginalkostnad.
Andra metoder för att fördela gemensamma kostnader innefattar teorin för
kooperativa spel, axiomatiska ansatser, anslutningsavgifter (deep connection
charges). 34 Även modeller som beräknar kostnader för expansion av ett system kan
användas som LRIC (long run incremental cost). I dessa har man en
framåtblickande perspektiv med den nya (senaste) tekniken som grund för det
realkapital som behövs för nätet. De kan dels beräknas från de enskilda delarna
(bottom-up) eller genom att man ekonometriskt skattar kostnadssamband (topdown). LRIC är en metod som ger en beräkning av den långsiktiga
marginalkostnaden.
Nodprissättning: är en marginalbaserad prissättning med separata priser i
respektive nod (anslutningspunkt). 5 Denna metod tar hänsyn till externaliteter
som finns på elmarknaden och som ger en skillnad mellan ett företagsekonomiskt
och ett samhällsekonomiskt effektivt utfall. När trängsel och förluster i nätet
förekommer kan inte bara marginalkostnaderna för själva produktionen bestämma
priset. 6 Nodprissättning betraktas ofta som en referens (måttstock) för optimal
kortsiktig marginalkostnadsprissättning. 7
Nodprissättning bestäms givet förbestämda noder i nätet (geografiska placeringar
av uttag- och inmatningspunkter) och innefattar beräkningar av nätförluster och
trängsel. Trots att de lokala nodpriserna reflekterar värdet av det kortsiktiga
utnyttjandet av nätet beror nodprissättning av kostnaden för produktionen. Om
det är signifikanta skillnader i kostnaderna mellan de olika områdena i nätverket,
desto mer värdefull är förmågan att transportera el. Nodpriserna reflekterar den
långsiktiga kostnaden för att utöka nätets kapacitet. Om intäkterna från
nodpriserna finansierade de långsiktiga kostnaderna för expansionen ger priserna
de rätta signalerna för att investera i utökad kapacitet. Nodpriserna för
Willig R D ”Pareto-Superior Nonlinear Outlay Schedules”, Bell journal of Economics 1978.
Sotkiewicz P and Vignolo M, “Allocation of Fixed Costs in Distribution Networks with Distributed
Generation”, working paper 2005.
3 Kooperativ spelteori kan tillämpas vid fördelning av anslutningskostnader till vindkraftparker.
4 Shapley L, "A Value for n-person Games". In Contributions to the Theory of Games, volume II, by
H.W. Kuhn and A.W. Tucker, editors. Annals of Mathematical Studies v. 28, Princeton University Press,
1953.
5 Sotkiewicz P and Vignolo M, “Towards a Cost Causation Based Tariff for Distribution Networks with
DG”, working paper april 2006.
6 Vignolo M and Sotkiewicz P, “Allocation of Loss Costs in Distribution Networks with Distributed
Generation: The Nodal Factor Pricing Method”, Journal of Power Systems 2004.
7 Sotkiewitcz P and Vignolog M, “Towards a Cost Reflective Tariff for Distribution Networks: the effect
of DG”, working paper 2006.
1
2
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transmission av el brukar endast finansiera 20-30 % av kostnaderna, vilket innebär
att de kortsiktiga signalerna för effektiv drift som nodpriserna ger eliminerar inte
behovet av andra tariffelement, t ex fasta abonnemangsavgifter eller
anslutningsavgifter (investeringsbidrag). Nodprissättning är en marknadsbaserad
prismetod för driften av transmissionssystem.
Analyser har även gjorts för att tillämpa nodprissättning i distributionen. 8 Det är
främst den förväntade ökningen av distribuerad produktion i lokalnäten i form av
t ex vindkraft med dess volatilitet som är orsaken. Därmed skulle en sådan
nodprissättning ge ekonomiskt mer effektiva signaler för lokaliseringen av
distribuerad produktion. Här kommer frågan om den nätnytta som lokalt
producerad el ger i det lokala distributionsnätet. 9 10
Dynamiska tariffer innebär att priset på något sätt varierar över tiden i
förhållande till efterfrågan. 1112 13 Det finns ingen strikt definition av vad som gör en
tariff dynamisk. Tidstariff (time-of-use eller peak-load pricing) betraktas av vissa
som en dynamisk tariff, medan andra menar att en verkligt dynamisk tariff är en
realtidstariff. Skillnaden är att tidstariffen har fasta periodavgränsningar med
uppdelning i olika lastnivåer (hög, mellan, låg) över året (dygnet, veckan och året),
medan realtidstariffen ger priset först vid leveransögonblicket (realtid).

1.2

Kontraktsformer för efterfrågeflexibilitet

Elanvändare kan reagera på prisförändringar på flera sätt, beroende på vilken typ
av kontrakt som tecknats. I grunden finns två olika kontraktsformer utifrån hur
säkert det är att elanvändaren kommer att reagera på prissignaler. Direkt och
indirekt styrning.
Direkt styrning innebär att elanvändaren sluter ett kontrakt som medger en direkt
styrning av elanvändarens uttag av el. Elanvändarens anläggningar kommunicerar
med nätägaren (eller elleverantören) och att det i kontraktet är specificerat hur
anläggningar ska reagera på olika händelser. Ett exempel är hur elpannans
effektuttag reduceras under ett antal timmar om elspotpriset stiger över en viss
nivå. Med direkt styrning har elnätsföretagen direkt kontroll och kan styra ner
lasten när behovet är påkallat. Elleverantören vet hur elanvändare kommer att
reagera på prisförändringar och kan då använda denna information när man
bjuder in på spotmarknaden. Den direkta styrningen från nätföretaget för att klara
akuta men temporära problem med kapaciteten i nätet som ger befarad trängsel
och risk för avbrott, blir möjlig genom att elanvändaren delegerat rätten till
styrning till nätföretaget. Vid de tillfällen då nätföretaget utnyttjar denna möjlighet
får elanvändaren ersättning enligt kontraktets villkor.

Se artiklarna av Sotkiewicz och Vignolo.
Sotkiewicz P and Vignolo M, “The value of Intermittent Wind DG under Nodal Prices and Amp-mile
Tariffs”, working paper 2006.
10 Söder L, “Vindkraftens effektvärde”, Elforsk rapport 97:27, 1997.
11 Williamson O, “Peak-load-pricing”, American Economic Review 1966.
12 Bohman Mats, ”Effektivitetsproblem inom vatten- och avloppsområdet – en samhällsekonomisk
studie av prissättning och investeringsinriktning”, akademisk avhandling, Stockholms universitet, 1983.
13Rees R, “Public Enterprise Economics”, LSE Handbooks in economics, 1984.
8
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Indirekt styrning innebär kontraktsformer som t.ex. Time of use (TOU) eller
Critical peak pricing (CPP). Dessa kontraktsformer bygger på att prisincitamentet
är tillräckligt för att motivera elanvändaren att genomföra effektreduktioner.
Denna kontraktskonstruktion ger dock ingen säkerhet om att elanvändaren
kommer att reagera på höga elpriser. Detta innebär att elleverantören initialt inte
kommer att veta hur dennes elanvändare reagerat på prisförändringar. Erfarenhet
av hur elanvändarna reagerar kommer över tid och elleverantören kan då också
bättre förutse hur elanvändare med indirekt styrning kommer att reagera. Med
tiden och erfarenhet kommer därmed elleverantörens möjligheter att kunna bjuda
in även effektreduktioner från mjuk styrning till spotmarknaden vid prisspikar att
öka.
Baserat på diskussionen om indirekt och direkt styrning kan två principiella
kontraktsformer finnas. Den första av avtalsformerna är att betrakta som indirekt
styrning och den andra kontraktsformen är en direkt styrning.
1.

Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt och reagerar själv med
ändrat beteende vid olika elpriser och särskilt i samband med prisspikar.
Med timpriskopplade kontrakt avses dels rena spotpriskontrakt, dels
också nya typer av prissäkringskontrakt där kunden har incitament att
reagera på spotpriset, exempelvis fastpris med returrätt 14 och critical peak
pricing. Om elanvändaren installerar en lokal styrteknik innebär det att
elanvändaren själv ställer in hur elanläggning ska reagera på olika
händelser. En möjlighet är att elanvändaren programmerar styrtekniken så
att driften av husets elpanna sker utifrån timvisa elspotpriser och
utomhustemperatur. 15

2.

Elanvändaren har ett spotpriskopplat kontrakt och är kopplad till ett
system som möjliggör för nätföretaget eller elleverantören att styra
elanvändarens anläggning. Denna balanstjänst kan både erbjudas av
nätföretaget, men också av elleverantören, som sedan säljer
styrmöjligheten till nätföretaget. På så sätt kan nätföretaget hantera lokala
trängselsituationer i nätet.

Kontraktsformerna är endast några varianter av möjliga kontrakt för de två
huvudalternativen. Vidare bör det noteras att alla kontraktsformer inte
nödvändigtvis innebär en direktexponering mot spotpriset utan att det finns
mellanting mellan fastprisavtal och direktexponering mot spotpriset. Val av
kontraktstyp beror på elanvändarens riskbenägenhet. Förutom de ovan
diskuterade avtalsformerna finns självklart valet att ha fastprisavtal med olika
avtalstider.

1.3

Intäktsramen och tariffernas utformning

1.3.1

Generellt om intäktsramar och utformning av tariffer

Vid övergången från avkastningsreglering till incitamentsreglering låg fokus på att
företagen skulle få incitament att rationalisera verksamheten – att producera
14
15

För diskussion av effekter med denna kontraktstyp se bl a Bartusch m fl. (2010)
Tekniken går under benämningen ”Home Area Network).
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samma saker som tidigare fast till lägre kostnad. Avkastningsregleringen var
fokuserad på att motverka alltför höga vinster (s.k. monopolräntor).
Den typiska utformningen av incitamentsregleringen var att priset på det
reglerade företagets produkt eller tjänst får öka med förändringen i ett valt
inflationsindex minus en fastställd effektiviseringsfaktor (s.k. X-faktor). Den
fastställda X-faktorn ska då motsvara den del av en förväntad
produktivitetsökning som ska komma nätkunderna till del i form av en lägre tariff.
Om företaget har flera produkter (tariffer) så konstruerades en varukorg där
nätkundandelarna fick utgöra vikter.
För elnätsverksamhet har regleringen av nättarifferna företrädesvis skett indirekt
genom att fastställa ett intäktstak. Regleringen av de enskilda tariffernas nivå och
utformning sker då indirekt och företagen ges frihet i att utforma de enskilda
tarifferna inom ramen för att de ska vara objektiva och icke-diskriminerande. En
viktig fråga är om detta skapar incitament för att företagen ska utforma tariffer
som är effektiva i ett samhällsperspektiv? Ett oreglerat monopol som säljer
infrastrukturtjänster har incitament att sätta det rörliga priset lika med
marginalkostnaden för att få sälja så mycket som möjligt och sedan extrahera en
del av nätkundernas konsumentöverskott vid detta marginalkostnadspris i form
av en fast avgift (se Oi 1971). För säkringsabonnemang innebär det att den rörliga
överföringsavgiften sätts så den motsvarar marginalkostnaden för nätförlusterna.
För nätkunder med effektabonnemang gäller samma sak för överföringsavgiften,
medan effektavgiften bör tidsdifferentieras så att utnyttjandet ökar vid låglast.
Eftersom nolltaxa på effektavgiften under låglasttid inte ger någon intäktsökning
för företaget, finns inget incitament för att ha en tidsdifferentierad tariff med
nolltaxa vid låglast såvida delar av det konsumentöverskott som uppstår vid den
ökade användningen under låglast kan fångas upp av den fasta avgiften.
Om intäktstaket grundas på kostnaden för det nät som företaget använder och inte
på volymen överförd el eller uttagen effekt saknas kopplingen mellan intäktstak
och tariff. Det innebär att företagen får betalt för det faktiska nät som är i drift men
inte för hur mycket detta nät utnyttjas i termer av överförd el och uttagen effekt.
Företagens incitament för att utforma tariffer som ger samhällsekonomiskt riktiga
styrsignaler till konsumenterna försvagas. Företagen får betalt för storleken på
nätet – inte för att det utnyttjas optimalt. Detta fenomen har bl.a. uppmärksammats
i några artiklar om intäktstaksreglering (se Lantz 2005 och 2006). Ett intäktstak kan
ge incitament för prisökningar – högre pris rörligt jämfört med ett oreglerat
monopol. Om det fastställda intäktstaket utgör en bindande restriktion, kommer
monopolet att välja ett högre pris jämfört med det oreglerade priset. Denna ”CrewKleindorfer-effekt” finns också vid tvådelad prissättning. Denna effekt gäller när
intäktstaket är fixerat (oberoende av hur mycket företaget producerar).
Detta gäller särskilt på kort sikt. Men även på längre sikt när det gäller
investeringar i ny kapacitet blir kopplingen till användningen av nätet svag. Om
företagen bygger ut kapaciteten ökas intäktsramen i proportion till detta. Om en
kapacitetshöjande investering i generell mening sker beror mer på den reglerade
avkastningsnivån än på hur väl kapaciteten behövs. Om den tillkommande
kapaciteten inte blir utnyttjad eller lågt utnyttjad, kan utökningen av intäktstaket
ändå fördelas ut på existerande nätkunders abonnemang och överföring.
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Incitamentet för att expandera kapaciteten motverkas delvis i princip av att
elnätsföretaget har möjlighet att ta ut trängselavgifter vid höglast och således få in
knapphetsräntor på sina existerande anläggningar. Så med låg normerad räntenivå
blir det få investeringar, medan en hög normerad ränta kan ge överinvesteringar
(Averch-Johnson effekten).
För att ge företaget incitament att utforma tarifferna på egen hand så att de ger
signaler till kunderna att optimalt utnyttja kapaciteten, bör det i konstruktionen av
intäktstaket läggas in volymfaktorer så att ett ökat utnyttjande ger en höjning av
intäktstaket.
1.3.2

Att ge incitament till kapacitetseffektiva nättariffer i Intäktsramen

I de nu beslutade intäktsramarna för 2012-2015 utgör kostnaderna för överliggande
nät en icke-påverkbar kostnad. Det finns inget effektiviseringskrav på dessa
kostnadsposter. Det saknas därför incitament för lokalnäten (respektive
regionnäten gentemot stamnätet) att optimera abonnemangsavgiften mot
överliggande nät.
Regleringen av intäktsramarna för elnätsföretagen kan utformas så att de ger
incitament till att de själva ”automatiskt” utformar tariffen så att den blir effektiv.
Alternativet är mer regler (lagstiftning) om hur tarifferna bör utformas.
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2 Bilaga B - Efterfrågeanpassning
I denna bilaga redovisas pris- och substitutionskänsligheten skattade i ett antal
empiriska undersökningar. Vidare redovisas erfarenheter från ett antal
uppföljningar som gjorts på experiment med syfte att nå ökad efterfrågeflexibilitet.
Det finns projekt som innebär försöksverksamhet med test av olika tariffer och
andra s.k. demand respons (DR) åtgärder. Fokus ligger på jämförelser mellan
tariffer. I grunden handlar det om att tariffen varierar över tiden med hänsyn till
belastningen. I de flesta av studierna är elpris och nättariff integrerade. Det innebär
att det närmast ska jämföras med en kund som har någon form av tidsvarierat
elpris (t ex spotprisavtal) och en tidsdifferentierad nättariff.

2.1

Efterfrågeflexibilitet 16

Önskemålen att elanvändarna ska vara mer aktiva på elmarknaden genom att de
minskar sina uttag av el vid hög belastning på elproduktionen och/eller
transmissionen/distributionen väcker frågan om hur mycket effekt som
elanvändarna kan och vill flytta samt vilken teknik som kan underlätta en sådan
flytt av last.
Det finns ett stort intresse av att utveckla elmarknaden så att elanvändarna får
betydligt bättre möjligheter att påverka uttagen av effekt och energi. 17 Bakgrunden
är bl.a. de beslut som tagits internationellt inom EU. 18 För att stöda klimat- och
förnybarhetsmålen och få en effektivare elmarknad behövs en mer elastisk
efterfrågan, vilket kan nås genom ökad förbrukningsflexibilitet. I en rapport till
regeringen föreslog Energimarknadsinspektionen timmätning även för nätkunder
som har högst 63 ampers säkring och minst 8 000 kWh elanvändning per år. 19 20 I
rapporten görs en värdering av kostnader och intäkter vid en utökad timmätning i
kundkollektivet. Utgångspunkten är att den stora majoriteten av elanvändarna för
närvarande saknar en direkt koppling mellan den Nordiska elbörsens timvisa
priser och det pris de själva betalar. Det innebär en bristande effektivitet på
elmarknaden. För att de ekonomiska incitamenten ska finnas för elanvändarna
krävs att de får möjlighet att anpassa förbrukningen till de rådande elpriserna på
börsen (spotpriserna). För det krävs timmätning av förbrukningen och att det finns
elavtal som erbjuder timdebitering där elpriset följer de timvisa priserna på
elbörsen. Det ekonomiska incitamentet att anpassa elkonsumtionen efter de
tidsmässiga variationerna i priset på el på marknaden förstärks om även
elnätsavgiften är differentierade över tiden.

16 Flera begrepp för den engelska termen ”demand respons” förekommer. Användningsflexibilitet,
kundflexibilitet, efterfrågeanpassning.
17 Riksdagsbeslutet om ”timmätning för aktiva konsumenter” prop. 2011/2012:98.
18 Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG och tredje elmarknadsdirektivet (2009/72/EG).
19 Energimarknadsinspektionen, “Ökat inflytande för nätkunderna på elmarknaden”, EI R2010:22.
20 Förslaget har resulterat i en ändring i ellagen vilket ger aktiva kunder möjlighet till elavtal som
förutsätter att elförbrukningen mäts timvis, utan att konsumenten behöver betala extra för detta. De nya
reglerna började gälla från och med 1 oktober 2012. (Beslutades 14 juni 2012, betänkande 201/201:NU21)
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Ambitionen med att elanvändarna (nätkunderna) får tillgång till timmätning är att
deras pris- och substitutionskänslighet ska öka. Efterfrågekurvan ska bli flackare.
Den samhällsekonomiska principen för effektiv prissättning är att priset ska
motsvara marginalkostnaden. Om priset till kunden överstiger marginalkostnaden
uppstår en så kallad dödviktskostnad – allokativ ineffektivitet. 21 Men om
priskänsligheten är noll, vilket innebär att efterfrågekurvan är vertikal, uppstår
inga dödviktskostnader. Användning av el ändras i så fall inte när priset ändras.
Det innebär att dödviktskostnaderna beror på hur stor priskänsligheten är. Frågan
är då hur stor priskänsligheten är för olika kundkategorier. Nätkunder utan
timmätning, som inte kan utnyttja möjligheter till att reagera på de kortsiktiga
prisvariationerna på el, har en lägre priskänslighet. Detta är ju det normala
förhållandet för hushållskunder. Man kan därför förvänta att kunder med
säkringsabonnemang (hushållskunderna i första hand) kommer att bli mer
priskänsliga när de får tillgång till timmätning och elavtal med priset kopplat till
elbörsens spotpris.

2.2

Pris- och substitutionskänsligheter

Vilken inverkan som utformningen av tarifferna får på nätkundernas beteende
beror på priskänsligheten på nättjänsten. Om priskänsligheten är låg, särskilt på
kort sikt, får en ändring av nättariffen liten inverkan. Beräkningar av
priskänsligheten på nättjänsten kompliceras av att nättjänsten är ett komplement
till köpet av el. De flesta empiriska undersökningar av elanvändarnas
priskänslighet avser produkten el och avgiften för transporten är oftast inkluderad
i det pris som analyseras. Särskilda studier där endast priset för nättjänsten har
analyserats separat från elpriset är inte så vanligt förekommande. Några studier
har fokuserat på de fall då elanvändaren har en nättariff med effektkomponent.
Det helt övervägande antalet studier som finns är inriktade på hur priset på el
varierar tillsammans med avgiften för transporten av energin.
Effekterna av hur tarifferna utformas beror således på hur stor priskänslighet som
nätkunderna har på kort respektive lång sikt. Om priset på nättjänsten
tidsdifferentieras över året, månaden, veckan och dygnet tillkommer frågan om
storleken på substitutionselasticiteten, dvs. hur lätt nätkunden kan flytta last
(effektuttaget) från timmar med hög last till låg last. Priskänsligheten kan variera
från noll till oändligheten och med låg priskänslighet menas att den är lägre än -1.
Gränsen -1 på priskänsligheten är viktig därför att den anger brytpunkten för om
en prishöjning är lönsam eller inte för företaget. Med en priskänslighet över -1
kommer en prisökning att ge lägre intäkter totalt sett då intäktsökningen från
prishöjning är lägre än förlusten av försäljningsvolym pga. prishöjningen. Med en
priskänslighet på 0 ger varje prisökning en total intäktsökning då ingen minskning
i försäljningen sker.
I en undersökning som presenterades på en energikonferens på Handelshögskolan
i Stockholm i juni 2011 har priskänsligheten för el undersökts i en mindre studie. 22
Undersökningen bygger på distribution av el till hushåll i 22 schweiziska städer
Bilaga A.
Filippini M, “Short and long-run time-of-use price elasticity in Swiss residential electricity demands”,
working paper may 2011).
21
22
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under åren 2000-2006. Den estimerade priskänsligheten på kort sikt uppgick till
värden lägre än ett, medan den långsiktiga uppgick till värden över ett.
Substitutionselasticiteten var positiv på både kort och lång sikt. Resultaten visar att
produkterna hög- och låglastel är substitut.
Tabell 1 Kort och långsiktig pris- och substitutionskänslighet

Höglast

Låglast

Kort sikt priskänslighet

-0,835

-0,758

Kort sikt
substitutionskänslighet

0,917

0,407

Lång sikt priskänslighet

-1,608

-1,273

Lång sikt
substitutionskänslighet

1,767

0,684

Källa: Filippini working paper ” Short and long-run time-of-use price elasticities in Swiss Residential
housing”, 2011.

Det innebär att tariffer för distributionen som varierar över tiden och timprisavtal
ger incitament till konsumenterna att modifiera sin förbrukning genom att minska
uttaget av effekt vid höglast och flytta användningen till perioder av låglast. De
estimerade känsligheterna kan tolkas enligt följande. Om priset går upp med 1 %
vid höglast, minskar nätkunden sin användning med 0,84 % vid höglast och ökar
sin användning med 0,41 % vid låglast. Nettoeffekten av denna omflyttning blir en
minskning med 0,43 %.
Om priset minskar med 1 % vid låglast blir effekten att användningen ökar med
0,76 % vid låglast och minskar med 0,92 % vid höglast. Nettoeffekten av
omflyttningen blir en minskning med 0,16 %. Den kortsiktiga elasticiteten är
således mindre än ett på kort sikt. 23
På lång sikt, då nätkunderna förutsätts kunna anpassa sig till ändrade priser
genom att byta utrustning, är de estimerade elasticiteterna högre. Om priset går
upp med 1 % vid höglast, minskar nätkunden sin användning med 1,61 % vid
höglast och ökar sin användning med 0,68 % vid låglast. Nettoeffekten av denna
omflyttning blir en minskning med 0,93 %. Om priset minskar med 1 % vid låglast
blir effekten att användningen ökar med 1,27 % vid låglast och minskar med 1,77 %
vid höglast. Nettoeffekten blir en minskning med 0,5 %. 24
I en studie där industriella elanvändare har följts upp till åtta år har den timvisa
priskänsligheten undersökts. 25 Resultaten visade en högre priskänslighet än
tidigare studier och att nätkunderna med tiden utnyttjade möjligheterna till en
tidsmässig substitution av elanvändningen. Realtidsprissättningen (RTP)
Med låg priskänslighet avses värden mindre än ett i absolutvärde.
Dessa skattningar är mer osäkra då antalet uppgifter är lågt: 22 företag under 7 år.
25 Cochell et al, ”24/7 Hourly Response to Electrical Real-Time-Pricing with up to Eight Summers of
Experience”, Journal of Regulatory Economics, 27:3 2005.
23
24
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jämfördes med en tidsdifferentierad prissättning med en uppdelning av tiden i
hög- och låglast (Time-of-use priser, TOU). Den ekonomiska vinsten för
nätkunderna uppgick till 4 % av den genomsnittliga kostnaden för elanvändaren.

2.3

Experiment med efterfrågeflexibilitet

Det finns sedan lång tid erfarenheter av tidstariffer. Motivet till tidstariffer (TOU,
TOD) har då primärt haft sin grund i att undvika investeringar i anläggningar för
att klara efterfrågan under högbelastningsperioder, dvs. marginella anläggningar
som används en kort tid på året. Forskningsresultaten visar att det krävs relativt
stora skillnader i pris för att flytta elkonsumtionen från en period till en annan,
vilket beror på att viss efterfrågan är svår att påverka, som t ex tidpunkter för
matlagning. Huruvida denna typ av tidsvarierad prissättning inte bara omfördelar
elkonsumtionen mellan olika tidsperioder utan också minskar den årliga
energikonsumtionen är oklart. I ett experiment med kraftig tidsvariation i elpriset
gavs konsumenterna incitament att flytta sin konsumtion från höglast- till
låglastperioder. 26 Konsumenterna fick löpande information om sin aktuella
elanvändning och förväntad timkostnad. Dessutom informerades konsumenterna
genom en signal vid övergången mellan de olika tidsperioderna.
I en experimentell fältstudie fick drygt 1000 hushåll under två år i Baltimore pröva
två varianter av dynamisk prissättning: critical peak pricing (CPP) och peak time
rebate (PTR). 27 Resultaten visar att det är möjligt att ge incitament till nätkunderna
att minska uttaget av effekt vid höglastperioder via prissignaler. Minskningen
uppgick till mellan 18 % till 33 %.
En omflyttning av elanvändningen tidsmässigt uppnåddes i betydande
utsträckning, men minskningen under höglast uppvägdes av en högre konsumtion
under låglastperioderna. Även andra studier pekar på att det behövs stora
prisskillnader mellan hög- och låglastperioder. Några svenska experiment med
relativt kraftiga ekonomiska incitament för konsumenterna att minska sina uttag
av effekt under ett fåtal (maximalt 40) timmar per år, visade på att nätkunderna
accepterar elavtal med tidsdifferentiering. 28
De flesta experiment med tidsvarierad prissättning har syftat till att undersöka
möjligheterna att reducera efterfrågan under högbelastningsperioder genom högre
kWh-pris. Det är få studier som undersökt effekterna av effektavgifter. I en studie
av Taylor och Schwarz (1990) skattades de långsiktiga effekterna av priset på effekt
(maxvärde i kW), dvs. de skattade priskänsligheten för priset på effektuttaget. Ett
viktigt resultat var att korspriselasticiteten mellan effekt och energi var högre än
den direkta effektpriskänsligheten, dvs. den indirekta effekten på konsumenternas
elanvändning var högre än den direkta effekten på konsumenternas

Wolak F, “An Experimental Comparison of Critical Peak and Hourly Pricing:
The PowerCentsDC Program”, Department of Economics Stanford University
Stanford, CA 94305-6072, http://www.stanford.edu/~wolak, 2010
27 Faraqui A and Sergici S, ”Dynamic pricing of electricity in the mid-Atlantic region: econometric
results from the Baltimore gas and electric company experiment”, Journal of Regulatory Economics
volume 40 number 1 2011.
28Elforsk rapport 09:70, ”Att följa elpriset bättre – Prismodeller och styrteknik i fältförsök”, 2009.
26
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effektefterfrågan. Resultatet visar att priset på effekt har signifikant påverkan även
på hur mycket el som slutligen används räknat i kWh.
En del att de ovan refererade studierna visar dels att en minskning av uttaget
under höglast inte återtas helt under den följande låglastperioden, dels att en
effekttariff är mer kostnadseffektiv när det gäller att energieffektivisera (och
minska elanvändningen generellt) jämfört med en överföringsavgift (öre/kWh).
2.3.1

Metastudier över efterfrågeanpassning

Det finns för närvarande ett stort antal studier där olika försök (experiment)
genomförts av hur kunderna reagerar på olika stimuli i form av information
och/eller prissignaler (åtgärder för demand reponse). Resultaten visar på stora
variationer i utfall. De olika utfallen varierar från land till land, vilken form av
återkoppling kunden får, hur mycket utbildning och rådgivning som ges i
respektive försök.
I en stor metastudie där 38 olika studier av försök med olika åtgärdsprogram
studerats ligger fokus på energieffektivisering. 29 Studierna visar att
energiminskningar på mellan 5 % till 15 % kan nås med direkt återkoppling av
energianvändningen.
I en stor metastudie med omfattande resultat från 100 olika studier har olika
varianter av program kopplat till modern mätteknik studerats. 30 De olika studierna
har sorterats upp efter återkopplingsmetoden:
•
•
•
•

Informativ fakturering
Återkoppling via monitor (IHD, in-house displays)
Hemsidor
Realtidsinformation (ambient displays)

Återkoppling via en monitor (IHD) minskar energianvändningen något mer
jämfört med övriga återkopplingsmetoder. Med monitor ges återkopplingen i
realtid, vilket gör att elanvändaren lättare kan förstå kopplingen mellan beteende
och energianvändning. Uppnådd energieffektivisering för monitor gav nästan 9 %,
medan övriga tekniker gav en effektivisering på mellan 5 % till 6 %.
Effektreduktioner vid olika tarifftyper för de olika studierna visar att ”kritisk spets
prissättning” (CPP) gav den största reduktionen (16 %), medan realtidstariff och
”kritisk spetslast rabatt” (CPR) gav något mindre (12 %) och tidstariff (ToU) endast
gav 5 % mindre effekt. Resultaten visar att effekten blir klart högre om tariffen
åtföljs av utbildning och rådgivning. Tidstariffen utan utbildning gav i vissa fall
ökad total energianvändning, medan med utbildning minskade den totala
energianvändningen (4 %) förutom minskad användning vid höglast. En viktig
slutsats är att tidsvarierad prissättning bör kombineras med utbildning och
återkopplingsinformation.

Darby S,”The effectiveness of Feedback on Energy Consumption. A review for DEFRA of the
literature on metering, billing and display devices”. Environment Change Institute, Oxford University
2006.
30 VasaETT, ”The potential of smart meter enabled programs to increase energy and systems efficiency:
a mass pilot comparison”, 2011
29
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Resultaten från de olika studierna visar också vikten av att information och
ändrade tariffer kombineras med automation, dvs att styrningen av de olika
elanläggningarna sker automatiskt (Home Area Network, HAN). Effekten kan då
minst fördubblas och t o m fyrdubblas med automation. Analysen av resultaten
visar att det centrala för att få god effekt är att laststyrningen kan automatiseras.
I en försöksverksamhet som genomförts i Storbritannien under 2007-2010 har
tidstariffer (ToU) tillämpats tillsammans med timmätare. 31 Syftet var att undersöka
möjligheter till att reducera topplasterna. Uppföljningen visade en förflyttning av
topplast med upp till 10 %, utan att någon form av automatisk styrning
introducerades. Uppföljningen visade att effekten var större under helger än under
vardagar.
Även den irländska reglermyndigheten har genomfört ett liknande försök med
hushåll och mindre företag under 2009-2010. 32 Frågan som ställdes var hur stor
påverkan på elanvändningen som tidstariffen (ToU) gav på uttagen av effekt och
energianvändning. För hushållen resulterade experimentet i en genomsnittlig
minskning i elanvändningen vid topplast på nästan 9 %. När tidstariffer
kombinerades med andra incitament i form av en monitor, frekvent fakturering
samt utgivning av en detaljerad redogörelse för periodens energiförbrukning,
minskade elanvändningen med drygt 11 % vid topplast. Lasten flyttades framför
allt till en senare tidpunkt och från kvällstid till natt.
Företagskunder flyttade i genomsnitt elanvändningen med drygt 2 %.
Anledningen till låga lastförflyttningen enligt kunderna var uppfattningen att det
inte gick att förflytta elanvändningen till andra tidpunkter. Bland de
företagskunder som hade ändrat sitt konsumtionsbeteende kunde däremot en
genomsnittlig minskning i topplast på drygt 10 % observeras.
2.3.2

Minskade uttag av effekt vid höglast

I de översiktsstudier som gjorts av olika experiment eller försöksverksamhet med
efterfrågeanpassning har kvantitativa beräkningar gjorts över hur mycket
effektreduktioner som elanvändarna gör. 33 En översikt finns i en rapport från
KTH. 34 I Tabell 2 redovisas genomsnittliga effekter av efterfrågeanpassningar från
57 olika studier. De flesta (40) är från USA. De alternativa tariffmodeller som
tillämpats är följande: tidsdifferentiering med fasta perioder, samma kombinerat
med teknik som underlättar flytt av last, fast avgift men med ersättning om
nerdragningar av effekt görs vid ett antal kritiska timmar under året, kritisk
spetsprissättning (critical peak pricing), samma med teknik som underlättar flytt
av last, realtidsprissättning och realtidsprissättning med teknik som underlättar
flytt av last. 35 Med teknik som underlättar flytt av last avses dels mätare,
information om använd el i olika format, information till elanvändaren i förväg om
Energy demand research project: Final analysis, AECOM (OFGEM), 2011.
The Commission for Energy Regulation (CER) is the independent body responsible for overseeing
the regulation of Ireland’s electricity and gas sectors.
33 Dromacque C, Stromback J, Yassin M, “The potential of smart meter enables programs to increase
energy and systems efficiency: a mss pilot comparison”, VaasaETT 2011.
34 Ibrahim H, Skillbäck M, ”Evaluation methods for market models used in smart grid”, degree project
Electric Power Systems XR-EE-ES 2012:014 KTH Stockholm 2012.
35 Med teknik avses ett flertal sätt att underlätta för elanvändaren att anpassa sin last.
Samlingsbeteckningen är på engelska ”enabling technology”.
31
32
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förväntade höga elpriser och hjälpmedel för automatiserad styrning av
elanvändningen.
Tabell 2 Genomsnittlig effektreduktion med olika dynamiska prismodeller för hushållskunder

Prismodell
Tidsdifferentiering (time-of-use)
Tidsdifferentiering med teknik för styrning
Tidsdifferentiering (time-of-use)
Tidsdifferentiering med teknik för styrning
Fast tariff med rabatt vid reduktioner vid kritiska tider
Kritisk spetsprissättning
Kritisk spetsprissättning med styrningsteknik
Realtidsprissättning
Realtidsprissättning med styrningsteknik

Effektreduktion
6%
23 %
6%
23 %
13 %
24 %
42 %
22 %
15 %

Källa: VasaETT 2011

Av Tabell 2 framgår tydligt två skillnader. Prismodeller som har mycket höga
avgifter vid ett fåtal timmar under året (ca 40 – 60) får en stark respons jämfört
med en tidsdifferentierad tariff som gäller för betydligt längre tid under året (1200
– 1600 timmar motsvarande 14 % – 18 % av årets timmar). Den andra skillnaden är
att effekten av en prismodell blir betydligt starkare om styrningsteknik finns.
Effekten av att enbart ha en tidstariff utan styrning blir betydligt svagare jämfört
med om styrningsteknik även ingår. Den mycket starka effekten av kritisk
spetsprissättning beror dels på att det handlar om relativt få timmar, dels att
prisskillnaden är betydligt högre.
För de fall där prisskillnaden var mindre än tre mellan låg- och höglast (5 studier)
uppgick minskningen till 2,5 % i genomsnitt, medan för de fall när prisskillnaden
var större än tre uppgick minskningen till 7,7 % i genomsnitt (7 studier).
Avgörande för möjligheterna till flexibilitet är prisskillnad mellan hög- och
låglasttid, samt tillgänglig teknik och information som underlättar omflyttning av
elanvändningen finns tillgänglig för elanvändaren.
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3 Bilaga C - Kostnadsfördelning
över året
I bilaga A redovisas olika principiella metoder för att beräkna hur kostnaderna kan
fördelas för att genom tariffen få finansiering och incitament för effektiv
användning. Elnätsföretagen tillämpar i princip en kostnadsfördelning som bygger
på att fördela ut kostnaderna i nätverksamheten på de olika kundkategorierna. I
denna bilaga redovisas hur en sådan fördelning av kostnaderna kan ske. Det
handlar dels om att fördela dem vertikalt på olika anläggningsdelar från
inkommande ledning från överliggande nät till kundens uttagspunkt, dels att det
också är möjligt att fördela ut kostnaderna över de olika tidsperioderna med olika
hög belastning i nätet.

3.1

Fördelning av kostnader över året

Vid beräkningar av tariffalternativ givet ett visst företags kund- och
kostnadsstruktur får man inte samma resultat jämfört med ett företag med en
annorlunda struktur på kostnader och kunder, t ex om man jämför ett stadsnät
med ett landsbygdsnät. Men dessa skillnader påverkar främst nivån på tarifferna
och hur de fördelas på kundkategorierna. Hur tarifferna utformas beror också på
vilka fördelningsnycklar man väljer vid kostnadsfördelningen. Om det är energieller effekt som används för att fördela ut kostnader. Om avgifterna mot
överliggande nät är tidsdifferentierade följer naturligt att detta beaktas vid
kostnadsfördelningen och nättariffens utformning. Med en stor andel lokalt
producerad el tillkommer ytterligare aspekter vid beräkningen. 36
Kostnadsriktigheten beror på valet av fördelningsnycklar och på om man vid
fördelningen av kostnaderna har för avsikt att tillämpa tidstariffer. Först görs en
fördelning av kostnaderna för överliggande nät (kapacitetsavgifterna) och
kapitalkostnaderna. Därefter en beräkning av nätförlusternas fördelning över årets
8760 timmar. Kostnaderna för nätförluster och andra kostnader för drift- och
underhåll fördelas sedan ut på anläggningsdelarna och lastperioderna.

3.2

Fördelning av kapitalkostnader

Vid beräkningar av hur kostnaderna för kapaciteten ska fördelas mellan
nätkunderna använder företagen ”vattenfallsprincipen”, som innebär att
kostnaderna för verksamheten fördelas på de anläggningar som används. Därefter
fördelas denna ”vertikala” fördelning från mottagningsstation till kundens uttag
på de valda kundkategorierna. Principen handlar om att nätkunderna anslutna på
högspänningsnätet endast ska betala sin andel av kostnaderna för
högspänningsnätet, men inte betala för lågspänningsnätets kostnader.
Lågspänningsnätkunderna ska fullt ut betala för nätstationerna och
transformeringen till lågspänningsnätet samt betala för lågspänningsnätet. De ska
Sotkiewicz P and Vignolo M, “Towards a Cost Causation Based Tariff for Distribution Networks with
DG”, working paper april 2006.
36
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sedan också betala för sin andel av högspänningsnätet. En nätkund som är direkt
ansluten till en nätstation ska inte betala för lågspänningsnätet.
Den här fördelningen av nätdelarna i vertikal led, där varje led från överliggande
nät ner till lågspänningsnätkunden innebär en successivt högre förädlingsgrad i
överföringstjänsten, utgör vattenfallsprincipen.
På ett motsvarande sätt kan man se på utnyttjandet av nätets kapacitet över året.
Nätkunder som använder nätet när kapaciteten utnyttjas som mest – ska betala för
hela den kapacitet som nätet har. Den kapaciteten ges av den fysiska kapaciteten
som en övre gräns och nivån för den abonnerade effekten till överliggande nät.
Nätkunder som använder nätet under perioder där nätet utnyttjas mindre –
mellanlast – ska betala för denna kapacitet. De nätkunder som använder nätet
under låglasttid ska analogt bara betala för denna kapacitet. En nätkund som t ex
bara är ansluten med ett sommarabonnemang för bevattning, ska enligt denna
princip endast betala för ett nät som har mindre kapacitet – den kapacitet som
högst behövs under sommarhalvåret. Kapacitets- och driftkostnaderna delas
således upp både vertikalt efter förädlingsgrad och horisontellt efter när uttagen av
effekt sker. I Tabell 3 visas ett exempel på har en sådan fördelning kan se ut för en
konkret verksamhet vad gäller kapitalkostnaderna.
Tabell 3 Fördelning av kapitalkostnader på nätdelar och lastperiod

Fördelning efter medel av
månadernas maxuttag för
respektive period
28 %
Anläggningsdel

Överliggande nät

Högspänningsnät

Nätstationer

Lågspänningsnät

Låglast

32 %
Mellanlast

40 %

Milj kr

NUAKnyckel

Höglast

358

23 %

6%

7%

9%

359

23 %

6%

7%

9%

259

16 %

5%

5%

7%

608

38 %

11 %

12 %

15 %

Källa: egna beräkningar på faktiska data över en hel elnätsverksamhet.

För detta exempel på fördelning ska 40 % av kostnaderna för anläggningarna ligga
på högslastperioden, 32 % på höglast under sommarhalvåret (mellanlasten) och
endast 28 % ligga på låglast. Den nätkund som använder nätet under höglast ska
betala för alla tre kapacitetsdelarna av nätet.
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3.3

Fördelning av de operativa kostnaderna

Även kostnaderna för drift och underhåll kan fördelas dels vertikalt på
anläggningsdelar, men även horisontellt över två eller flera lastperioder. Drift och
underhåll är två kostnader som till övervägande del är oberoende av hur mycket el
som distribueras. Den driftkostnad som kan kopplas till uttagen av elenergi och
effekt är nätförlusterna. Dessa stiger med kvadraten på utnyttjandet, dvs. mer
nätförluster vid högt kapacitetsutnyttjande räknat per distribuerad kWh. Om
nätförlusterna dessutom vägs med det aktuella spotpriset timme för timme under
året blir kostnaderna varierande för varje timme under året. Nätförlusterna
varierar dessutom även lokalt inom ett område. Med en stor andel förnybar
elproduktion lokalt får detta betydelse. 37
Kostnaderna för drift och underhåll exklusive nätförlusterna bör lämpligen
fördelas i proportion till anläggningarna. Om det finns kunskap om hur
underhållskostnaderna fördelar sig mellan olika anläggningsdelar är det en fördel.
Underhållet för jordkablar är vanligen lägre än för luftledningar där
ledningsgatorna måste rensas återkommande. I frånvaro av sådan kunskap kan
samma procenttal användas för att fördela ut kostnaderna som för
kapitalkostnaderna.
I avsnitt 3.4 redovisas beräkningar över nätförlusternas fördelning på lastperioder.
Tre beräkningar redovisas där den tredje innebär att förlusterna beräknats timvis
och vägts med timpriset för aktuell timme. Även de rörliga avgifterna mot
överliggande nät har lagts in i beräkningen.

3.4

Beräkning av nätförluster

Följande räkneexempel utgår från effektprofilen för ett lokalnätsområde under ett
år mot överliggande nät. En skattning av hur de fysiska nätförlusterna varierar
timme för timme har gjorts. Skillnaderna mellan en linjär och en kvadratisk
bestämning av de marginella nätförlusterna redovisas. Vidare har spotpriset på el
för varje timme använts för att värdera de fysiska förlusterna.
Nätförlusternas samband med hur nätet används är komplicerad. En generell
grundregel är att sambandet är kvadratiskt, dvs. det ökar mer än linjärt vid ökat
utnyttjande av nätet. 38 När utnyttjandet närmar sig belastningsgränsen ökar
nätförlusterna kraftig. Nätförlusterna är därmed högre under höglasttid jämfört
med låglasttid. Ytterligare en standarregel är att för att hålla nätet strömsatt så att
det kan användas åtgår viss elförbrukning. En tumregel som används i branschen
säger att ca 20 % är tomgångsförluster. 39
Ett sätt att beräkna nätförlusterna är att värdera de fysiska förlusterna i MWh
under året för den lokala nätverksamheten som ett totalbelopp med det
genomsnittliga spotpriset på el under året. Detta ger då en viss årskostnad som
sedan kan fördelas ut på kunderna, t ex efter deras uttag av el (kWh).

37 Vignolo M and Sotkiewicz P, “Allocation of Loss Costs in Distribution Networks with Distributed
Generation: The Nodal Factor Pricing Method”, Journal of Power Systems 2004.
38 Bollen M and Hassan F, ”Integration of Distributed Generation in Power Systems””, Wiley Press 2011.
39 Hjalmarsson, Springfeldt och Söder, ”Nätprissättning”, Elforsk rapport 02:36, 2002.
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Detta kan jämföras med en beräkning där uttaget varje timma mot överliggande
nät för en lokal nätverksamhet fördelas på tre lastperioder (hög-, mellan- och
låglast). Detta innebär en linjär fördelning.
I nästa steg kvadreras timuttagen och summeras för alla timmar under året. Denna
summa divideras med 80 % av den faktiska årsförlusten. Det ger en konstant som
sedan varje timme multipliceras med. Dessa beräknade nätförluster per timme
summeras för respektive lastperiod. Detta ger då en fördelningsnyckel som skiljer
sig från den som blir fallet vid en linjär fördelning.
Genom att multiplicera varje timmes uttag av el med gällande timpris på
spotmarknaden får man en monetär värdering av varje timmes förluster. Dessa
summeras sedan för respektive lastperiod och ger då en tredje fördelningsnyckel. I
ett samhällsekonomiskt perspektiv är det den fördelningsnyckel som bör
användas. I Tabell 4 visas den procentuella fördelningen för de tre lastperioderna
för de tre sätten att fördela nätförlusterna. För de fysiska förlusterna ger den
kvadratiska fördelningen 5 procentenheter högre förlust vid höglast och lika
mycket mindre vid låglast, medan det blir oförändrat för mellanlastperioden.
Tomgångsförlusterna har lagts på låglastperioden eftersom den finns även om
nätet inte används.
Tabell 4 Fördelning i procent av nätförluster för en hel nätverksamhet

Linjär fördelning
enligt faktiska
uttag mot
överliggande nät
Kvadratisk
fördelning

Kvadratisk
fördelning och
spotpriser

Låglast

Mellanlast

Höglast

60

22

18

55

22

23

45

26

29

Källa: Ei 2012

Den linjära fördelningen vägt med medelpriset på el (612,25 kr/MWh år 2011 för
område Sverige) ger samma fördelning som den fysiska eftersom priset är en
konstant. Tabell 4 visar att den del av nätförlusterna som ligger på låglast minskar
från 60 % vid linjär fördelning till 55 % vid olinjär fördelning och slutligen till 45 %
när den olinjära fördelningen vägs med timpriser.
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3.5

Fördelning av kostnaderna för nätförluster

I avsnitt 3.4 beräknades tre olika varianter av fördelningar av nätförluster.
Tabell 5 Fördelning av nätförluster på anläggningsdel och lastperiod

Hela nätet
Högspänningsnätet
Nätstationer
Lågspänningsnät

LL-period
46 %
15 %
11 %
20 %

ML-period
25 %
8%
6%
11 %

HL-period
29 %
9%
7%
13 %

Källa: Ei 2012

Av Tabell 5 framgår att nästan hälften av nätförlusterna ligger på låglasttid trots att
hänsyn tagits till att förlusterna blir större i procent vid hög belastning och att
spotpriserna används för värderingen av nätförlusterna. Förklaringen är att
höglastperioden är så pass kort räknat i timmar (18 %) av tiden och att hela
tomgångsförlusten lagts på låglastperioden.
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4 Bilaga D – Tidstariffer och
efterfrågan
Timmätning kommer successivt att omfatta fler av de nätkunder som idag har
säkringsabonnemang och troligen en majoritet av nätkunderna timmätning om
några år. Med timmätning är det möjligt att debitera efter faktiskt uttag av effekt.
Elnätsföretagen anser att detta innebär en mer rättvis debitering jämfört med att ta
betalt efter storleken på säkringen. 40 Även med timmätning kan nätkunden
fortfarande debiteras efter energi. Det är även möjligt att debitera både efter
uttagen effekt och efter energi.

4.1

Konsekvenser av olika utformning av tariffen

Flera studier (se bilaga B) visar på att prisskillnaden mellan låg- och höglast bör
vara relativt hög för att elanvändarna ska reagera på prisändringen. Det gäller
särskilt om elanvändaren ska ta beslut vid varje signal om högt elpris och manuellt
reducera sin last. Vid automatisering av styrningen kan utrustningen
programmeras för att optimera användningen m a p pris och komfort (nytta). Då
kan säkert även små prisskillnader ingå i styrningen.
Med olika antaganden om pris- och substitutionskänsligheter grundade i olika
empiriska studier, analyseras i denna bilaga effekterna på efterfrågade volymer vid
enhetlig respektive en tidsdifferentierad effektavgift. 41 Beräkningar utifrån dessa
profiler med antagande om känsligheter ger förändringar av efterfrågad effekt
(volym) och de ekonomiska konsekvenserna för elnätsföretag respektive nätkund
vid en given tariff.
Beräkningar görs på enstaka abonnemang utifrån faktiska effektprofiler med
timvärden under året där två nättariffer jämförs med utgångspunkt i antaganden
om pris- och substitutionskänslighet.

4.2

Jämförelser av enhetlig respektive tidsdifferentierad
effektavgift

I Figur 1 och Figur 2 redovisas principen för en jämförelse av en enhetlig
effektavgift med en tidsdifferentierad effektavgift. Givet att det finns en viss
priskänslighet uppkommer en samhällsekonomisk vinst av en differentierad tariff
när efterfrågan (belastningen) varierar cykliskt under ett år. Samhällsvinsten vid
låglast är den triangel som bildas med volymförändring som bas och
prisändringen som höjd. Efterfrågekurvan visar den maximala betalningsviljan för
respektive volymenhet (kW). Värdet (betalningsviljan) minskar successivt med
ökande volym. De kunder som fann det enhetliga priset (60 kr/kW) för högt

Detta har framgått vid de intervjuera som har gjorts med enskilda företag och vid de diskussioner
som förts på mötena med referensgruppen.
41 Någon energiavgift ingår inte i nättariffen.
40
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kommer att konsumera mera tills marginalnyttan blir lika med det nya lägre priset
vid låglast.
De kunder som använder tjänsten under höglast, kommer att få en prishöjning så
att priset är lika med den marginella kostnaden (för t ex uttaget av effekt mot
överliggande nät). Vid det enhetliga priset (60 kr/kW) kommer övriga kunder att
tvingas subventionera den merkostnad som uppstår. Genom höglastpriset (84
kr/kW) kommer konsumtionen att minska tills marginalnyttan är lika med priset.
Rektangeln som bildas med volymändringen som bas och prishöjningen som höjd
ger den minskade kostnaden. Triangeln under efterfrågekurvan med samma bas
och höjd utgör ett minskat konsumentöverskott, dvs. en förlust för samhället. Men
denna förlust är mindre än kostnaden. De båda trianglarna vid låg- respektive
höglast visar en välfärdsförbättring för samhället av en övergång från enhetlig till
en tidsdifferentierad tariff.

4.3

Räkneexempel av övergång från enhetlig till
tidsdifferentierad effektavgift

I följande räkneexempel visas ett fall med en förändring från en enhetlig
effektavgift (lika över hela året) till en tidsdifferentierad effektavgift. Effektavgiften
vid höglast ändras från 60 kr/kW till 84 kr/kW. Detta leder till en minskning med 4
kW för den timme med högsta månadsmedeleffekten. Denna minskning ger en
volymeffekt som är -240 kr i minskad utgift eftersom effektuttaget minskar från 12
kW till 8 kW.
Priseffekten uppgår till 192 kr (prishöjningen*den nya lägre volymen).
Dödviktsförlusten, som utgörs av triangeln där basen utgörs av effektminskningen
och höjden av prisökningen, uppgår till -48 kr. Förändringen i
konsumentöverskottet för nätkunden är priseffekten plus dödviktsförlusten och
den utgör -240 kr. Utgiftsändringen för nätkunden blir volymeffekt plus priseffekt
(-48 kr). I Figur 1 visas förändringen.
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Figur 1 Från enhetlig till tidstariff - höglast

Volymeffekten överstiger priseffekten vilket gör att nätkundens utgift (och
nätföretagets intäkt) minskar med 48 kr. Kunden spar 48 kr, men förlorar nytta då
konsumentöverskottet för kunden minskar med 240 kr.
I den här förändringen finns ingen fördel såvida den inte innebär
kostnadsminskningar för nätverksamheten. Om man antar att nätföretaget har ett
abonnemang som kostar 84 kr/kW och man antar att man åtminstone kan minska
abonnemanget med 3 kW som en följd av tariffomläggningen, minskar kostnaden
mot överliggande nät med 252 kr. Det innebär att nätföretaget tjänar 204 kr på
omläggningen (252-48). Minskningen i konsumentöverskott (240 kr) uppvägs av
kostnadsminskningen (252 kr).
Vad blir då effekten vid låglast? I Figur 2 visas förändringen vid låglast.
Dödviktsförlusten minskar med 180 kr (ökning av effektuttaget med 6 kW och
prissänkning med 60 kr/kW delat med 2). Konsumentöverkottet för nätkunden
ökar med priseffekten (360 kr) och minska dödviktsförlusten (180 kr) till 540 kr.
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Figur 2 Från enhetlig till tidstariff - låglast

Nettot för båda perioderna blir 300 kr i ökat konsumentöverskott (540 kr – 240 kr).
Dödviktsförlusten minskar med 132 kr, dvs. en välfärdsförbättring för samhället.
Minskad intäkt för nätföretaget med 408 kr som måste finansieras på annat sätt om
tariffen tidigare precis täckte kostnaderna. En delfinansiering sker genom den
antagna minskningen i abonnemanget mot överliggande nät. Resten av
underskottet kan läggas till den fasta abonnemangsavgiften i proportion till
antingen säkringsstorleken eller till det högsta timmedelvärdet under föregående
års höglastmånader.
I följande avsnitt tillämpas principen för ovanstående beräkning på faktisk
elanvändning. Uppgifter från två år har använts och avser dels en elvärmd villa,
dels villa med värmepump. Data från två nätföretag har inhämtats. Från Sala Heby
Energi AB respektive Sollentuna Energi AB. Urvalet beror på att dessa två företag
har historik och tillgång av timvärden för alla sina nätkunder.

4.4

Resultat: från tidsdifferentierad till enhetlig effektavgift
– hus med elvärme (nr 1)

I Tabell 6 Elvärme 2010-2011 visas för ett hus med elvärme effekten av en övergång
från tidstariff till enhetlig tariff för åren 2010 och 2011. Att övergången går från
tidstariff till enhetlig beror på att detta hus har timmätning och effekttariff som är
tidsdifferentierad i tre perioder (hög-, mellan och låglast). Analysen måste därför
gå åt andra hållet.
Fundamentalt är att beräkningarna bygger på att det finns en priskänslighet som
både innebär förändrad efterfrågan på effekt men också substitution mellan
lastperioderna. Antagandena bygger på empiriska estimeringar från olika
undersökningar. Här förutsätts en egen priskänslighet på -0,42 samt
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substitutionskänslighet på 0,21 respektive 0,27 för den dygnsvisa omflyttningen av
effekten. Den grundas på den lastflytt som faktiskt observeras i de data som
används, dvs. husets egna timvärden. Beräkningarna avser åren 2010 och 2011.
Effekterna av att byta från tidstariff till enhetlig tariff blir att dödviktsförlusten
netto och utgiften för nätkunden (och intäkten för nätföretaget) ökar.
Anpassningen innebär för år 2010 en ökning i höglast med 2,08 kW, en minskning
under sommarvardagar (mellanlast) med 1,14 kW respektive låglast med 0,53 kW.
Tabell 6 Elvärme 2010-2011

Utgift vid
tidsdifferentierad
tariff vid faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff vid
faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff efter
anpassning

Dödviktsförlust
förändring

Konsumentöverskott
förändring

År
2010

6608

6774

6693

373

-458

År
2011

6401

6372

6427

293

-19

Källa: Ei 2012

Välfärdseffekten (dödviktsförlusten) uppgår som genomsnitt för de båda åren till
ca 333 kr och utgiftsökningen för nätkunden blir ca 85 kr efter anpassning. Om
nätkunden vore helt prisokänslig skulle kundens nätutgift öka med 166 kr.
Förändringen i konsumentöverskott för nätkunden uppgår till 389 kr (ökad utgift +
den negativa välfärdseffekten).
För detta exempel ger en övergång från tidsdifferentiering till enhetlig tariff en
försämring för kunden och för samhället genom den ökade dödviktsförlusten som
innebär en försämrad allokativ effektivitet.

4.5

Resultat: från tidsdifferentierad till enhetlig effektavgift
– hus med bergvärmepump (nr 2)

I Tabell 7 Bergvärmepump 2010-2011 visas på motsvarande sätt effekten av en
övergång från tidstariff till enhetlig tariff för ett hus med bergvärmepump för åren
2010 och 2011. I detta fall ger övergången till enhetlig tariff en lägre utgift för
nätkunden sett för året som helhet. Dödviktsförlusterna finns dock kvar och
uppgår till 403 kr som medel för de två åren. För de två åren uppgår minskningen i
konsumentöverskott till endast 103 kr.
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Tabell 7 Bergvärmepump 2010-2011

Utgift vid
tidsdifferentierad
tariff vid faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff vid
faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff efter
anpassning

Dödviktsförlust
förändring

Konsumentöverskott
förändring

År
2010

4502

4056

4135

435

68

År
2011

3373

3144

3140

370

138

Källa: Sala-Heby Energi AB (SHEAB) och egna beräkningar.

Det verkar paradoxalt att dödviktskostnaderna ökar samtidigt som kundens
konsumentöverskott ökar. Det beror på att värdena har beräknats månadsvis
eftersom debiteringen sker månadsvis, medan resultaten redovisas samlat för hela
året. I Tabell 8 redovisas lastflytten månadsvis för respektive lastperiod. Enhetlig
tariff innebär en prissänkning på vardagar vintertid och en prishöjning på natten.
Under sommarsäsongen (april – november) blir det dock en prishöjning även på
dag- och kvällstid vid enhetlig nättariff. Det visas av lägre effektuttag vid denna
period. Genomsnittligt ökade effekten med 1,4 kW vid höglast vid byte till enhetlig
effektavgift. Vid mellanlast (vardagar sommarhalvåret) minskade däremot uttagen
med 0,7 kW eftersom det då blir en prishöjning. För låglast minskade uttagen vid
enhetlig effektavgift med 1,3 kW. Vid en övergång till tidsdifferentierad tariff från
enhetlig nättariff, vid de pris- och substitutionskänsligheter som tillämpats, kan
man förvänta sig en minskning av effektuttaget med ca 1,4 kW vid höglast och en
ökning vid låglast med 1,3 kW.
I en studie över införandet av effektavgifter i ett lokalt distributionsområde i
Sverige framkom att nätkunderna flyttade sin elanvändning. 42 Minskningen av
effektuttaget under höglasttid låg i genomsnitt för året 2007-2008 på 0,91 kW.
Under mellanlast minskade uttagen med 0,85 kW.

42 Bartusch C, Walin F, Odlare M, Vassileva I och Wester L,”Introducing a demand based electricity
distribution tariff in the residential sector: demand response and customer perception”, Energy Policy
2011.
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Tabell 8 Effektändring för hus med värmepump år 2010

Månad

Ändring kW

Lastflytt

Höglast

netto

Låglast

Januari

1,07

-2,00

-0,94

Februari

0,90

-1,86

-0,96

Mars

0,85

-1,47

-0,62

April

-0,63

-1,18

-1,81

Maj

-0,65

-1,06

-1,71

Juni

-0,63

-0,44

-1,07

Juli

-0,67

-0,77

-1,43

Augusti

-0,58

-1,03

-1,61

September

-0,94

-1,12

-2,06

Oktober

-0,67

-1,03

-1,70

November

1,94

-1,62

0,32

December

2,11

-2,24

-0,13

Källa: Ei 2012

I Tabell 9 redovisas ändringar i dödviktsförluster för ett hus med värmepump. Hur
ändring i effektuttagen resulterar i dödviktsförluster.
Tabell 9 Ändring i dödviktsförluster vid övergång från tidstariff till enhetlig tariff för hus med värmepump

Dödviktsförlust (DV)
kronor
Höglast
Mellanlast

Låglast

netto DV

-13

60

47

-11

56

45

-10

44

34

6

35

41

6

32

38

6

13

19

6

23

29

5

31

36

8

34

42

6

31

37

-23

49

25

-25

67

42

Källa: Ei 2012

4.6

Resultat: från tidsdifferentierad till enhetlig effektavgift
– hus med elvärme (nr 3)

I Tabell 10 Elvärmehus 2010-2011 redovisas resultaten för ett hus med elvärme för
de båda åren 2010 och 2011. Den visar som för övriga hus att dödviktskostnaderna
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ökar, dvs. den allokativa effektiviteten minskar vid en övergång till enhetlig tariff.
Däremot ökar kundens konsumentöverskott för båda åren.
Tabell 10 Elvärmehus 2010-2011

Utgift vid
tidsdifferentierad
tariff vid faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff vid
faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff efter
anpassning

Dödviktsförlust
förändring

Konsumentöverskott
förändring

År
2010

5158

5478

4942

809

593

År
2011

5561

5556

5349

383

171

Källa: Ei 2012

4.7

Resultat: från tidsdifferentierad till enhetlig effektavgift
– hus med bergvärmepump (nr 4)

I Tabell 11 Värmepump 2010-2011 redovisas resultaten för ett hus med
värmepump för de båda åren 2010 och 2011. Den visar som för övriga hus att
dödviktskostnaderna ökar, dvs. den allokativa effektiviteten minskar vid en
övergång till enhetlig tariff. För år 2010 minskar också kundens
konsumentöverskott, medan det ökar för år 2011. Den totala elanvändningen var
större år 2010 då vädret då var kallare.
Tabell 11 Värmepump 2010-2011

Utgift vid
tidsdifferentierad
tariff vid faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff vid
faktisk
användning

Utgift vid
enhetlig
tariff efter
anpassning

Dödviktsförlust
förändring

Konsumentöverskott
förändring

År
2010

6565

6900

6661

509

-605

År
2011

5720

6516

6002

433

714

Källa: Ei 2012
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Det verkar paradoxalt att dödviktskostnaderna ökar samtidigt som kundens
konsumentöverskott ökar. Det beror på att värdena har beräknats månadsvis
eftersom debiteringen sker månadsvis, medan resultaten redovisas samlat för hela
året. Värmepumpen blir jämfört med elvärme mer känslig för kallare väder då
elpatronen måste användas i större utsträckning än normalt.

4.8

Sammanfattning

De åtta analyserna på fyra hus med el- respektive bergvärme under två år visar att
en övergång från en tidsdifferentierad effektavgift till en enhetlig effektavgift
skulle ge välfärdsförsämringar. En övergång från enhetlig effekttariff till
tidsdifferentierad tariff skulle således ge en välfärdsförbättring för samhället via en
förbättrad allokativ effektivitet. Mycket talar för att de nätkunder som idag har
säkringsabonnemang med en enhetlig överföringsavgift (öre/kWh) skulle få en
välfärdsförbättring vid en övergång till en effektavgift eftersom styrsignalen blir
starkare. De som gynnas av en sådan effektavgift med tidsdifferentiering är de som
kan flytta last över tiden, t ex hus med elvärme och värmepump. Även om
säkringstariffen har en tidsdifferentierad överföringsavgift i energitermer, ger en
tidsdifferentierad effektavgift sannolikt en välfärdsökning då den ger starkare
styrsignaler. Incitamenten till att flytta last blir starkare. Den normala
prisrelationen mellan låg- och höglasttid för säkringsbaserade tidstariffer är på
mellan 1:3 och 1:4 vilket bör vara för lite för att ge en tillräcklig styrning av
elanvändningen från hög- till låglast.
Beräkningar visar att en övergång från enhetlig till en tidsdifferentierad tariff ger
en ökad allokativ effektivitet, vilket innebär en samhällsekonomisk förbättring.
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5 Bilaga E - Konsekvensanalys av
olika tariffutformningar
Ei har uppdragit åt SWECO Energuide AB att analysera effekterna av en ändrad
utformning av tarifferna. Den övergång till effekttariffer som pågår vid en del
elnätsföretag är angelägen att undersöka. Vidare skillnader i konsekvenser mellan
enhetlig nättariff och tidsdifferentierad nättariff vid olika antaganden om
efterfrågeanpassning.
Frågor som analyseras i denna bilaga är dels övergången från säkrings- till
effekttariffer, dels till en tidsdifferentierad tariff. En sådan differentiering kan
läggas på effekt och/eller energidelen. En tidstariff kan motiveras som ett medel att
motverka och hindra överbelastning av kapaciteten i nätet. Men den kan också
fungera som en förstärkt prissignal för de som har timprisavtal. I de flesta lastlägen
under året är korrelationen (sambandet) mellan hög elproduktion och hög
efterfrågan på effekt i det lokala nätet stor (se avsnitt 6.1.2).
I denna bilaga görs därför olika beräkningar på övergången från en tariff där
säkringsavgiften står för en stor del av kapacitetskostnaderna till en enhetlig tariff
med olika kombinationer av effekt- och energiavgifter. 43 Konsekvenserna för
elnätsföretag och nätkund givet oförändrad elanvändning (kWh), dels med
oförändrad lastprofil, dels med en omflyttning av lasten från hög till låglast. Detta
görs med dels en enhetlig nättariff, dels en tidsdifferentierad nättariff. Tariffen
antas vara oförändrad i övrigt.

5.1

Syfte

I SWECOs uppdrag ingick att undersöka konsekvenserna för elnätsföretag och
nätkunder av en ändrad utformning av nättariffen för olika kategorier av
nätkunder. Prioriterad kundgrupp är hus med elvärme (20 A säkring vanligt
förekommande för denna kategori). Idag är säkringstariff den vanligaste typen av
tariff för hushållskunder, men en övergång till effekttariffer börjar ske i och med
tillgången till timvärden (kWh/h). Kunder som har ett timprisavtal med en
elhandlare är berättigad till timmätning utan att behöva betala den extra kostnad
som det medför för elnätsföretaget.

5.2

Data

Data finns från olika studier över effektkurvor över olika år för olika typ av hus
med elvärme respektive värmepump. De data som används kommer från flera
elnätsföretag (Göteborg Energi GENAB, Falbygdens Energi, Jämtkraft,
Mälarenergi, Sala-Heby SHEAB och Sollentuna SEAB) från åren 2009-2012. Det
totala antalet hus som ingår i analyserna uppgår till 1 328 fördelade på 157 hus
med elvärme, 157 hus med värmepump, 228 abonnemang med 50 A säkring samt
Benämningen effekttariff används vanligtvis när det finns timmätning och nätkunden debiteras efter
faktiskt uttagen effekt. Normalt ingår också en energiavgift i tariffen.
43
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57 av övriga abonnemang. Antalet timvärden totalt i analyserna uppgår till drygt
10,6 miljoner.

5.3

Metodik

Metodiken bygger på användningen av timvärdesserier för enskilda nätkunder för
ett år. Företrädesvis med elvärme eller värmpump som värmekälla. I 228 serier
omfattar serien 7 månader och i 40 serier omfattar de 6 månader.
Övergång från säkringstariff till effekttariff. Konsekvenserna av olika
kombinationer av effekt- och energiavgifter beräknas.
Steg a) vad händer vid övergången från säkring till effekt för den givna (historiska
lastkurvan för nätkunderna – oförändrad lastprofil)? Intäktsförändring för
företaget blir kostnadsändring för kunden.
Steg b) effekten av efterfrågeanpassning. Priset på effekt var tidigare vid
säkringstariff noll på marginalen för nätkunden. Denne bör vid antagande om
priskänslighet minska sitt effektuttag. Givet en applicering av en
anpassningsfaktor sker en ändring av effektuttaget. Här görs två analyser, dels för
nättariffen som sådan, dels där timpriset på el (spot) även ingår i kundens beslut
om sin elanvändning. Analys a och b innebär ingen tidsdifferentiering. Samma pris
gäller hela året. Avgiftskombinationerna ses i Tabell 12.
I steg c) är tariffen differentierad med olika prisnivåer på effekt respektive energi
för tre olika lastperioder över året (låg-, mellan- och höglast). HL: vardag 06-22
nov-mars, ML: vardag 06-22 april-okt, LL: 22-06 vardagar + helger. Även
energiavgiften varieras. Se Tabell 12.
Tabell 12 Tariffsimuleringar - översikt

Energi (öre/kWh)
kvot energiavgift
1:2
Effekt kr/kW
0
5;10;20
0;20;30
0;20;40
0;40;80
10;20;30
10;20;40

1:2
6;12;24

1:4
0;5;20

1:4
0;6;24

Kombinationen 0;20;40 kr ger en starkare styrsignal jämfört med 0;20;30 kr då
priset på höglast ökat med 10 kr. En tariff med priskvoten 1:4 innebär en starkare
signal relativt en priskvot på 1:2. En renodlad effekttariff gäller för de fem fallen i
första kolumnen. Övriga kombinationer har både effekt- och energiavgift. Totalt
sett blir det 36 olika kombinationer som beräknas.
De olika kombinationerna av tidsdifferentierade avgifter på effekt respektive
energi tillämpas på anpassning enligt steg 1 respektive steg 2. Det innebär minskad
kostnad för kunden och minskad intäkt för nätföretaget. Steg 1 innebär att 20 % av
energin flyttas från timmar med de högsta effektuttagen till låglasttid. Steg 2
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innebär att effekten ytterligare reduceras med 25 % på de fyra timmarna som har
högst uttag av effekt och att denna energi sedan fördelas på låglasttimmarna.
I Figur 4 visas de tre lastprofilerna samt medellasten under dygnet.
Analysen görs dels med avseende på enbart nättariffen, dels med timpriset på el,
dvs. elanvändarens totalpris för sin el (inkl. elskatt och elcertifikat och moms).
De olika tarifferna i Tabell 12 skiljer sig dels vad gäller nivåer, dels i relativpriser
(förhållande mellan priserna i respektive period).
I det följande redovisas resultaten från de olika beräkningarna. Genomgången görs
enbart för två uppsättningar av timvärden (två företag) och fokus ligger på hus
med elvärme respektive värmepump. Därefter redovisas resultaten som
genomsnittlig förändring för alla kombinationer av avgifter.

5.4

Enhetlig effekttariff jämfört med säkringstariff och
oförändrad elanvändning

Första jämförelsen gäller övergången från säkring till effekt givet oförändrad
elanvändning, dvs. antagande om noll pris- och substitutionskänslighet.
5.4.1

Nätkunder med elvärme – företag G

I Tabell 13 redovisas 8 hus med elvärme (säkringsavgiften 1 275 kr/år och
överföringsavgiften till 26,5 öre/kWh). Vid 20 kr/kW och 25 öre/kWh uppgår
intäkten (och kundens kostnad) till 115,9 % av intäkten i utgångsläget. Minskas
energiavgiften med 5 öre blir intäkten 101,79 % av den ursprungliga. Lägst intäkt
relativ säkringstariffen blir det för kombinationen 20 kr och 17,5 öre och högst med
kombinationen 30 kr och 30 öre. Närmast oförändrad intäkt blir det vid
kombinationen 24 kr och 17,5 öre.

Effekttariff (kr/kW)

Tabell 13 Från säkring till effekt – elvärme och oförändrad elanvändning - priseffekt

20
22
24
26
28
30

0,175
94,7%
97,4%
100,1%
102,8%
105,5%
108,2%

Energiavgift (kr/kWh)
EV
0,200
0,225
0,250
0,275
101,7% 108,8% 115,9% 123,0%
104,4% 111,5% 118,6% 125,7%
107,2% 114,2% 121,3% 128,4%
109,9% 116,9% 124,0% 131,1%
112,6% 119,6% 126,7% 133,8%
115,3% 122,3% 129,4% 136,5%

0,300
130,0%
132,7%
135,4%
138,2%
140,9%
143,6%

Företag G med data från år 2012 för 8 hus med elvärme.

5.4.2

Nätkund med värmepump – företag G

I Tabell 14 visas hur intäkten blir för 10 hus med värmepump. För de 10
värmepumpshusen blir intäkten närmast vid kombinationen 20 kr och 17,5 öre.
Med samma kombination som gav ungefär samma nätkostnad för elvärmehusen
(24 kr och 17,5 öre), blir nätkostnaden för kunden 104,9 %, dvs. nästan 5
procentenheter högre.
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Effektavgift (kr/kW)

Tabell 14 Från säkring till effekt – värmepump vid oförändrad elanvändning - priseffekt

20
22
24
26
28
30

0,175
98,9%
101,9%
104,9%
108,0%
111,0%
114,0%

Energiavgift (kr/kWh)
VP
0,2
0,225
0,25
104,3% 109,8% 115,2%
107,4% 112,8% 118,2%
110,4% 115,8% 121,3%
113,4% 118,8% 124,3%
116,4% 121,9% 127,3%
119,4% 124,9% 130,3%

0,275
120,7%
123,7%
126,7%
129,7%
132,7%
135,8%

0,3
126,1%
129,1%
132,1%
135,2%
138,2%
141,2%

Företag G med 10 hus med värmepump år 2012.

Det innebär ett avvägningsproblem vid bestämningen av nättariffen. Hur utfallet
blir totalt sett beror på hur uttagen av el fördelar sig mellan alla kunder i området.
Vid kombinationen 24 kr och 22,5 öre blir nätkostnaden för elvärmehusen 93,5 %
och 105,1 för värmepumpshusen. För elvärmehusen är priset på effekt inte så
känsligt för kundens nätkostnad jämfört med värmepump. Varje stegs ökning med
2 kr/kW ökar intäkten med 2,7 %, medan det för värmepumpshusen ger en ökning
med 3 % för varje steg. För energidelen ökar varje steg med 2,5 öre/kWh intäkten
med 7,1 % vid elvärme och med 5,4 % vid värmepump.

5.5

Efterfrågeanpassning med steg 1

I Figur 3 Omflyttning av last under dygnet med anpassning enligt steg 1 visas
skillnaden under ett dygn mellan lastprofilerna med medellasten markerad med
grått. Av figuren framgår att den anpassade profilen (DR) ligger under den
ursprungliga profilen och att kurvorna korsar varandra vid två tillfällen.
Figur 3 Omflyttning av last under dygnet med anpassning enligt steg 1

5.5.1

Nätkunder med elvärme – företag G

I Tabell 15 visas resultaten av efterfrågeanpassning enligt steg 1 vid enhetlig tariff i
de olika kombinationerna. I genomsnitt uppgår effekten till 99,08 %. Det innebär
0,92 % lägre intäkt för nätföretaget (och nätkostnad för nätkunden).
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Tabell 15 Enhetlig tariff och efterfrågeanpassning enligt steg 1 för hus med elvärme – volymeffekt

Energiavgift (kr/kWh)
EV

Effekttariff (kr/kW)

0,175
20

99,09%

0,200

0,225

99,14%

0,250

99,19%

99,24%

0,275
99,29%

0,300
99,34%

22

99,03%

99,08%

99,13%

99,19%

99,24%

99,29%

24

98,97%

99,02%

99,08%

99,13%

99,19%

99,24%

26

98,91%

98,97%

99,03%

99,08%

99,14%

99,19%

28

98,86%

98,92%

98,97%

99,03%

99,09%

99,15%

30
98,81%
98,87%
Företag G med 8 hus med elvärme år 2012.

98,93%

98,99%

99,04%

99,10%

Det innebär att intäkten för nätföretaget minskar med mindre än 1 %. För
nätkunden är det ett litet belopp, men för nätföretaget blir det sammantaget en
intäktsminskning som måste hanteras, t ex genom att lägga underskottet på den
fasta delen som i simuleringen uppgår till 900 kr/år motsvarande
kundsärkostnaden.
I Tabell 16 redovisas efterfrågeanpassning för de tio husen med värmepump. I
genomsnitt minskar intäkten med 0,6 % för de olika priskombinationerna. Medan
effektdelen minskar med 0,06 % för varje ökning med 2 kr/kW för elvärme, är
minskningen näst intill obefintlig för hus med värmepump (0,00036 %).
Tabell 16 Enhetlig tariff och efterfrågeanpassning enligt steg 1 för hus med värmepump - volymeffekt

Energiavgift (kr/kWh)
VP

Effekttariff (kr/kW)

0,175

0,200

0,225

0,250

0,275

0,300

20

99,70%

99,71%

99,71%

99,72% 99,72%

99,73%

22

99,68%

99,69%

99,70%

99,70% 99,71%

99,71%

24

99,67%

99,67%

99,68%

99,69% 99,69%

99,70%

26

99,65%

99,66%

99,66%

99,67% 99,68%

99,68%

28

99,64%

99,64%

99,65%

99,65% 99,66%

99,67%

30

99,62%

99,63%

99,63%

99,64% 99,65%

99,65%

Företag G med 8 hus med värmepump år 2012.

Förändringen kan tyckas vara mycket liten i ett kundperspektiv, men effekten för
nätföretagen blir ett underskott på varje hus och med många hus blir det i
slutänden ett underskott som måste finansieras på annat sätt, t ex via den fasta
avgiften.
5.5.2

Totalkostnaden för elanvändare med elvärme – företag G

I Tabell 17 visas effekterna för 10 elvärmehus med efterfrågeanpassning enligt steg
1 jämfört med ursprungsprofilen samt timpris på använd el. Förutom nätavgiften
inkluderas också spotpriset på el, elcertifikat, elskatt och moms.
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Tabell 17 Enhetlig tariff och efterfrågeanpassning enligt steg 1 för hus med elvärme – volymeffekt givet
timpris på använd el

Energiavgift (kr/kWh)
EV

Effekttariff (kr/kW)

0,175
20

99,66%

0,2

0,225

99,66%

0,25

99,67%

99,68%

0,275
99,68%

0,3
99,69%

22

99,63%

99,64%

99,65%

99,66%

99,66%

99,67%

24

99,61%

99,62%

99,63%

99,63%

99,64%

99,65%

26

99,59%

99,60%

99,61%

99,61%

99,62%

99,63%

28

99,57%

99,58%

99,58%

99,59%

99,60%

99,61%

30

99,54%

99,55%

99,56%

99,57%

99,58%

99,59%

Företag G med 10 elvärmehus år 2012. Inklusive timpris på el, elcertifikat, elskatt och moms.

Generellt blir nätkostnaden i procent för kunden lägre. Anpassningen gör att den
nya kostnaden ligger under ursprungskostnaden för kunden. Från 99,54 % till 99,3
%. I genomsnitt en ändring på nästan 0,4 %.
5.5.3

Totalkostnaden för elanvändare med värmepump – företag G

I Tabell 18 visas ändringen i nätkostnad för kunden för 10 hus med värmepump.
Även här minskar nätkostnaden för kunden. Mellan 99,3 till 99,6 procent av
ursprungskostnaden. Precis som för elvärmehusen ger kombination med lägre
effektavgift och högre energiavgift, högre nätkostnad. Effekttariffen ger lägre
kostnad för kunden med högre effektavgift för given energiavgift. Kombinationen
30 kr och 17,5 öre ger lägst nätkostnad för både elvärme och värmepump. Medan
kombinationen 20 kr och 30 öre ger den högsta nätkostnaden. Skillnaden är dock
relativt liten: 0,5 procentenheter.
Tabell 18 Enhetlig tariff och efterfrågeanpassning (steg 1) för hus med värmepump – volymeffekt givet
timpris på el på använd el

Energiavgift (kr/kWh)
VP

Effekttariff (kr/kW)

0,175

0,200

0,225

0,250

0,275

0,300

20

99,70%

99,71%

99,71%

99,72% 99,72%

99,73%

22

99,68%

99,69%

99,70%

99,70% 99,71%

99,71%

24

99,67%

99,67%

99,68%

99,69% 99,69%

99,70%

26

99,65%

99,66%

99,66%

99,67% 99,68%

99,68%

28

99,64%

99,64%

99,65%

99,65% 99,66%

99,67%

30

99,62%

99,63%

99,63%

99,64% 99,65%

99,65%

Företag G värmepump 10 hus år 2012. Inklusive timpris på el, elcertifikat, elskatt och moms

I genomsnitt blir skillnaden med en omflyttning av 20 % av elenergin mellan högoch låglast även här mycket liten (0,3 %). De olika kombinationerna av effekt- och
energiavgift som tillämpas enhetligt över årets timmar ger således en liten effekt.
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5.6

Tidsdifferentiering av tariffen med
efterfrågeanpassning enligt steg 1

I Figur 4 visas hur lasten ändras under dygnet med steg 1 respektive steg 2 av
efterfrågeanpassning. Den starkare omflyttning består dels av det första steget,
dels ett förstärkningssteg där de fyra högsta effektuttagen (kWh/h) under dygnet
fördelas jämt under låglasttid (22:00 - 06:00).
Figur 4 Flyttning av last under dygnet med två styrkor på efterfrågeanpassningen jämfört med
ursprungsprofil

Av Figur 4 framgår att minskningen i effekt blir betydligt större vid den högsta
belastningen under dygnet. Utjämningen blir betydligt kraftigare. Det första steget
i efterfrågeanpassningen ger en ungefärlig minskning i uttagen effekt med 1 kW,
medan steg 2 med 25 % extra minskning för de fyra högsta timmarna ger en
minskning på nästan 3 kW. Utjämningen blir klart större med steg 2 i
omflyttningen.
5.6.1

Nätkunder med elvärme och anpassning enligt steg 1

I Tabell 19 visas effekten av steg 1 i efterfrågeanpassning med tidsdifferentierad
tariff för 8 hus med elvärme för olika kombinationer av effekt- och energiavgifter.
Med tre lastperioder, låglast (LL), mellanlast (ML) och höglast (HL). Med 5
varianter på effekt respektive energiavgifter blir det totalt 25 kombinationer.
Tabell 19 Tidsdifferentierad tariff för elvärmehus och steg 1 av efterfrågeanpassning

Energiavgift (kr/kWh)

Effekttariff (kr/kW)

EV
LL,ML,HL

0

5;10;20

6;12;24

0;5;20

0;6;24

0;20;30

98,03%

98,26%

98,29%

97,94%

97,93%

0;20;40

97,78%

98,06%

98,10%

97,74%

97,74%

0;40;80

97,05%

97,41%

97,46%

97,13%

97,14%

10;20;30

97,83%

98,09%

98,12%

97,79%

97,78%

10;20;40

97,62%

97,92%

97,96%

97,62%

97,62%

Företag G och 8 med elvärme år 2012.

39

Färgerna i Tabell 19 visar storleken på skillnaden mellan den 20 % lastflytten
relativt ingen ändring i lasten vid de olika priskombinationerna. Från mörkt rött
vid stor avvikelse och mörkt blått vid liten avvikelse. Kombinationen med 0; 20; 30
kr/kW och 6; 12; 24 öre/kWh ger den högsta nätkostnaden för kunden (98,29 %),
dvs minsta avvikelsen relativt ingen lastflytt. Det innebär ändå en minskning med
1,7 %. Kombinationen 0; 40; 80 kr/kW och ingen energiavgift innebär en minskning
i kundens nätkostnad med nästan 3 %, vilket är den största avvikelsen. Skillnaden
mellan lägsta och största avvikelse uppgår till 1,24 %. T ex den kombination som
innebär störst skillnad i avgift mellan hög- och låglast (0;40;80 kr och 0;6;24 öre) får
ett värde på 97,14 %, medan den med minst prisskillnad (10;20;30 kr och 6; 12; 24
öre) får ett värde på 98,12 % - en skillnad på ca 1 %. En tolkning av detta är att det
inte har så stor betydelse hur priskombinationen ser ut vid steg 1 i anpassningen.
Man kan förvänta sig att steg 1 är en anpassning som blir resultatet vid en relativt
liten skillnad i avgift mellan lastperioderna.
5.6.2

Nätkunder med elvärme och anpassning enligt steg 2

Vad blir då effekten av olika priskombinationer med steg 2 i anpassningen, dvs.
med en starkare minskning av de fyra högsta timuttagen. I Tabell 20 visas
resultaten.
Tabell 20 Tidsdifferentierad tariff för elvärmehus och steg 2 av efterfrågeanpassning

Företag G och 8 elvärmehus år 2012.

Färgerna i Tabell 20 visar att den effektavgift som har stor prisskillnad mellan
perioderna (0;40;80) och med noll i energiavgift ger den största minskningen i
nätkostnad för kunden (81,50 %). För nätkunden minskar kostnaden med drygt 18
% relativt ingen ändring i lasten. Det innebär också en lika stor intäktsminskning
för nätföretaget. Nätföretaget kan få kompensation för detta på kort sikt via lägre
avgifter mot överliggande nät och på lång sikt via mindre behov av investeringar i
extra kapacitet. Ett sätt att mildra en övergång från säkringstariff till en
tidsdifferentierad effektavgift är att låta en del av kapacitetskostnaderna ligga på
den fasta delen i tariffen, vilket både Sala (SHEAB) och Sollentuna (SEAB) gjort. Ett
annat sätt är att inte den högsta timmedeleffekten utgör debiteringsgrund utan att
man tar ett genomsnitt av flera av de högsta timvärdena, vilket både SEAB och
SHEAB utnyttjar.
En fördubbling av effektavgiften från (0;20;40) till (0;40;80), vid 0 i energiavgift,
innebär att nätkostnaden minskar med 4,6 %, vilket innebär att effekten av
lastflytten blir starkare när relativpriset mellan hög- och låglast ökar. Det visas av
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kombinationen (0;20;40 på effekt och 0 för energi) som ger en lägre nätkostnad
jämfört med om denna tariff ändras så att låglastpriset ändras från 0 till 10 kr/kW.
Ett pris på effekt under låglast ökar nätkostnaden för kunden med 1,7 %. Vintertid
med kallt väder och höga uttag av effekt även nattetid förklarar detta. Generellt så
ökar intäkten om det även finns positiva priser under låglasttid. Exempelvis så
innebär en ändring från kombinationen (0;20;40 kr och 0;5;20 öre) till (10;20;40 kr
och 5;10;20 öre) att nätkostnaden för kunden ökar med 2,8 %.
5.6.3

Nätkunder med värmepump och anpassning enligt steg 1

I Tabell 21 visas effekten av steg 1 i efterfrågeanpassning med tidsdifferentierad
tariff för 10 hus med värmepump för olika kombinationer av effekt- och
energiavgifter. Med tre lastperioder, låglast (LL), Mellanlast (ML) och höglast
(HL).
Tabell 21 Tidsdifferentierad tariff vid hus med värmepump och steg 1 av efterfrågeanpassning

Energi a vgi ft (kr/kWh)

Effekttariff (kr/kW)

VP
LL,ML,HL

0

5;10;20

6;12;24

0;5;20

0;6;24

0;20;30

99,27%

99,15%

99,13%

99,01%

98,97%

0;20;40

99,17%

99,07%

99,06%

98,94%

98,90%

0;40;80

98,82%

98,79%

98,79%

98,68%

98,65%

10;20;30

99,10%

99,02%

99,00%

98,89%

98,85%

10;20;40

99,02%

98,95%

98,94%

98,83%

98,79%

Företag G 10 hus med värmepump år 2012.

Avvikelsen från referensfallet är mindre för värmepump jämfört med elvärme. Det
lägsta värdet (98,65 %) erhålls vid kombinationen (0; 40; 80 kr och 0; 6; 24 öre). Det
högsta värdet (99,27 %) vid kombinationen (0; 20; 30 kr och 0 öre). Eftersom
värmepumpen använder mindre el (kWh) så är det naturligt att så blir fallet.
Skillnaderna mellan de olika tariffkombinationerna uppgår för elvärmehusen till i
genomsnitt 2,22 %, medan det för värmepumpshusen endast uppgår till 1,05 %.
5.6.4

Nätkunder med värmepump (20 A) och anpassning enligt steg 2

Med en starkare efterfrågeanpassning blir effekten betydligt kraftigare. Av Tabell
22 framgår att den lägsta nätkostnaden för kunden relativt referensfallet erhålls vid
kombinationen (0; 40; 80 kr och 0 öre)med drygt 15 % lägre kostnad. Den
kombination som ger minst skillnad mot referensfallet är (10; 20; 30 kr och 6; 12; 24
öre) med drygt 8 % lägre kostnad relativt att ingen last flyttas. I genomsnitt
minskar lasten vid de olika kombinationerna med nästan 11 % och skillnaden
mellan största och minsta ändring uppgår till 7 %.
En ändring av tariffen från kombinationen (0;40;80 kr och 0 öre) till kombinationen
(0; 40; 80 kr och 0; 6; 24 öre) innebär en intäktsökning med 0,22 %.
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Effekttariff (kr/kW)

Tabell 22 Tidsdifferentierad tariff vid hus med värmepump och steg 2 av efterfrågeanpassning

LL,ML,HL

0

5;10;20

6;12;24

0;5;20

0;6;24

0;20;30

90,45%

90,98%

91,06%

89,98%

89,90%

0;20;40

89,35%

90,04%

90,16%

89,04%

88,98%

0;40;80

84,80%

85,94%

86,13%

84,98%

85,02%

10;20;30

91,44%

91,75%

91,80%

90,91%

90,82%

10;20;40

90,42%

90,87%

90,95%

90,02%

89,95%

Företag G 10 hus med värmepump år 2012.

5.6.5

Effekten på totalkostnaderna för elanvändaren

Om beräkningen görs om så att elanvändaren exponeras för timpriset på el
(inklusive avgift för elcertifikat, elskatt och moms), allt annat lika, blir skillnaderna
mellan anpassningen enligt steg 2 och oförändrad lastprofil mindre räknat i
procent, jämfört med enbart nättariffen. I genomsnitt uppgår skillnaden till 5,2 %
mellan anpassning och icke-anpassning. Den största skillnaden uppgår till 8,2 %
vid priskombinationen (0; 40; 80 kr och 0; 6; 24 öre).
För anpassning enligt steg 2 uppgår effekten till i genomsnitt 10,6 %, medan
effekten när elpris och skatter inkluderas, uppgår till 5,2 %, dvs. hälften så stor
skillnad. För nätföretaget innebär det en minskad intäkt med drygt 10 %, medan
det för elanvändaren innebär en minskad total kostnad på drygt 5 %.
Intuitivt verkar det som om timpriset på el utjämnar effekten av lastflytten.
Förklaringen till detta är att nätkostnaden för kunden uppgår till ca 1/5 av den
totala kostnaden för kunden. Vid efterfrågeanpassning enligt steg 2 minskar
kundens nätkostnad med nästan 13 %, medan totalkostnaden minskar med 4,7 %.
Om den årliga totala kostnaden för både el och nät uppgår till 20 000 kr, innebär
det en minskad nätkostnad med 502 kr och en minskad totalkostnad med 934 kr
per år. En elanvändare som väljer ett timavtal för elleveransen och samtidigt får en
tidsdifferentierad tariff, får en total minskning med drygt 900 kr där nätdelen står
för 54 % av denna minskning. 44

5.7

Nätkunder med 50 A säkring

Beräkningar har även gjorts för 228 nätkunder med 50 A säkring. Med en
säkringsavgift 6 900 kr/år och 0,162 kr/kWh i energiavgift i utgångsläget.
Energiavgiften ändras sedan mellan 0,125 – 0,25 kr/kWh och effektavgiften mellan
20-30 kr/kW. Den fasta årsavgiften sätts till 900 kr/år. Det gör totalt 36 olika
priskombinationer av effekt- och energiavgift.
Av Tabell 23 framgår att de olika kombinationerna vid förändrad lastprofil ger
stora skillnader i intäkt. Från 69 % av utgångsläget till 119 %. Den kombination
som ligger närmast utgångsläget är 26 kr och 20 öre.

44 Den ursprungliga lasten vägt med timpriserna antas här motsvara kundens kostnad för använd el i
utgångsläget före ett timprisavtal. En jämförelse kan också göras där ett månadsvägt timprisavtal
används för att beräkna elkostnaden i utgångsläget.
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Effektavgift (kr/kW)

Tabell 23 Från säkring till effekt. 50 A år 2012 och oförändrad elanvändning

20
22
24
26
28
30

0,125
69,34%
71,88%
74,42%
76,96%
79,50%
82,05%

Energiavgift (kr/kWh)
50A
0,15
0,175
0,2
76,77% 84,20% 91,64%
79,31% 86,75% 94,18%
81,85% 89,29% 96,72%
84,40% 91,83% 99,26%
86,94% 94,37% 101,80%
89,48% 96,91% 104,34%

0,225
99,07%
101,61%
104,15%
106,69%
109,24%
111,78%

0,25
106,50%
109,04%
111,59%
114,13%
116,67%
119,21%

Företag F År 2012 med 228 timserier 50 A säkring. Första halvåret 2012.

Vid kombinationen 26 kr och 20 öre blir nätkundens kostnad 0,7 % lägre än vid
säkringstariffen vid oförändrad användning av el och med samma effektprofil. En
höjning av effektpriset med 2 kr gör att intäkten ökar med 2,5 procentenheter till
101,8 % av den ursprungliga årskostnaden för kunden.
Nästa steg i analysen är att införa en anpassning enligt steg 1. Utfallet jämförs med
utgångslägets lastprofil. Med efterfrågeanpassning enligt steg 1 minskar intäkten
för nätföretaget med i genomsnitt 1,15 %. Räknat på totalkostnaden för
elanvändaren minskar kostnaden i genomsnitt med 0,47 %.
Tabell 24 Efterfrågeanpassning enligt steg 1 för 50 A säkring och enhetlig tariff

Energiavgift (kr/kWh)
50 A

Effekttariff (kr/kW)

0,125

0,15

0,175

0,2

0,225

0,25

20

98,80%

98,88%

98,96%

99,05%

99,13%

99,22%

22

98,72%

98,81%

98,90%

98,98%

99,07%

99,16%

24

98,65%

98,74%

98,83%

98,92%

99,01%

99,10%

26

98,59%

98,68%

98,77%

98,86%

98,96%

99,05%

28

98,53%

98,62%

98,72%

98,81%

98,90%

99,00%

30

98,47%

98,57%

98,66%

98,76%

98,85%

98,95%

Företag F År 2012 med 228 timserier 50 A säkring. Första halvåret 2012.

Nästa steg i analysen är att tillämpa steg 1 med olika varianter av tidsdifferentierad
tariff. Med efterfrågeanpassning enligt steg 1 minskar intäkten med i genomsnitt
6,3 % relativt oförändrad lastprofil (Tabell 25). Den största förändringen blir det
med den renodlade effekttariffen (0; 40;80) med 3,15 % lägre intäkt och minst
ändring med kombinationen (0;20;30 kr och 6;12;24 öre).
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Tabell 25 Efterfrågeanpassning enligt steg 1 för 50 A säkring och tidsdifferentierad tariff

Företag F År 2012 med 228 timserier 50 A säkring. Första halvåret 2012.

Nästa steg i analysen är att applicera de olika priskombinationerna på den starkare
anpassningen enligt steg 2. Av Tabell 26 framgår tydligt att skillnaden mellan
ursprunglig lastprofil och en anpassning enligt steg 2 blir betydligt starkare.
Intäkten minskar med i genomsnitt 17 % med en variation från 9,8 % till 19,3 %.
Tabell 26 Efterfrågeanpassning enligt steg 2 för 50 A säkring och tidsdifferentierad tariff

Företag F År 2012 med 228 timserier 50 A säkring. Första halvåret 2012.

5.8

Effekten på totalkostnaderna för elanvändaren

Om beräkningen görs om så att elanvändaren exponeras för timpriset på el
(inklusive avgift för elcertifikat, elskatt och moms), allt annat lika, blir skillnaderna
mellan anpassningen enligt steg 2 och oförändrad lastprofil mindre räknat i
procent, jämfört med enbart nättariffen. Räknat i kronor blir effekten däremot
större eftersom nätkostnaden för elanvändaren endast uppgår till 1/5 av
totalkostnaden.
För steg 1 i anpassning innebär det en genomsnittlig minskning i kostnad för
elanvändaren på 4,6 % och vid steg 2 en genomsnittlig minskning på 7,7 % för de
228 abonnemangen med 50 A.
För 11 hus med elvärme i ett annat elnätsföretag ökar kostnaden med 4,7 % vid
övergången från säkring till effekt/energi avgift och oförändrad lastprofil. Vid
efterfrågeanpassning enligt steg 1 och enhetlig tariff, minskar kostnaden med
endast 0,4 % jämfört med oförändrad lastprofil. Med anpassning enligt steg 1 och
tidsdifferentierad tariff minskar kostnaden med 0,8 % i genomsnitt för de olika
kombinationerna, vilket också är tämligen blygsamma förändringar. Däremot blir
minskningen i kostnad för kunden klart större vid steg 2 och tidsdifferentierad
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tariff. I genomsnitt 3,9 % och som mest 6,2 % vid kombinationen (0;40;80 och
0;5;20). Det innebär i kronor med en årlig kostnad i utgångsläget en minskning
med 1 244 kr, i genomsnitt en minskning med 773 kr.
Beräkningarna visar att steg 1 i efterfrågeanpassning ger klart lägre utfall jämfört
med steg 2. En central faktor är naturligtvis hur avgiftsnivåerna skiljer sig åt
mellan hög- och låglast. Med stor skillnad blir styrsignalen starkare att flytta last. I
nästa avsnitt görs ett försök att räkna på detta.

5.9

Flytt av last beror på skillnad i avgiftsnivå

En jämförelse kan göras mellan utfallet vid steg 1 anpassning med en kombination
med relativt liten skillnad i avgift mellan perioderna och en kombination med stor
skillnad mellan hög- och låglast där anpassningen förväntas bli starkare (steg 2).
Den priskombination som bör ge störst skillnad i utfall är steg 2 kombinationen (0;
40; 80 kr och 0; 6; 24 öre), med både avgift i effekt och energi med nolltaxa vid
låglasttid. Den priskombination som dock för det mesta ger störst utfall
ekonomiskt är den renodlade effekttariffen (0; 40; 80 kr och 0 öre).
Kombinationen 10;20;30 kr och 5;10;20 öre antas leda till anpassning enligt steg 1,
medan kombinationen 0; 40; 80 kr och 0 öre antas leda till anpassning enligt steg 2.
Minskningen i intäkt uppgår för 20 hus med värmepump i ett elnätsföretag till 15,2
% vid anpassningen enligt steg 2 och kombinationen (0; 40; 80 kr och 0 öre), medan
minskning med steg 1 och priskombinationen (10; 20; 30 kr och 5; 10; 20 öre) endast
uppgår till 0,9 %.
Räknat på elanvändarens totala kostnad för el och nät inklusive skatter, blir
minskningen endast 0,42 % vid steg 1 medan den blir 7,8 % lägre vid steg 2. En
elanvändare med värmepump kan få en 7,4 % lägre total kostnad vid en
anpassning med steg 2 och kombinationen (0; 40; 80 kr och0; 6; 24 öre) jämfört med
en anpassning enligt steg 1 med kombinationen (10;20;30 kr och 5; 10; 20 öre).
Det innebär att effekterna förväntas bli betydligt starkare både vad gäller
förändringen i intäkt och elanvändarens totala kostnad om prisskillnaderna mellan
hög- och låglast är stora. Att enbart ha en effektavgift ger i steg 2 anpassningen ett
starkt utslag på intäkten (och då även kundens nätkostnad).
I Tabell 27 och Tabell 28 redovisas utfallen vid tre olika övergångar från en tariff
till en annan. De tariffer som används är följande:
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Tabell 27 Priskombinationer och anpassning

Priskombination i tariffen

Förväntad inverkan på anpassningen
till tariffen

10;20;30 kr och 5;10;20 öre

liten skillnad mellan perioderna och
antas ge steg 1

0;40;80 kr och 0 öre

stor skillnad mellan perioderna och
antas ge steg 2

0;40;80 kr och 0;6;24 öre

stor skillnad mellan perioderna och
antas ge steg 2

30 kr och 0,25 öre

enhetlig antas ge steg 1

Källa: Ei 2012
Tabell 28 Förändring i nätintäkt vid övergång vid byte av tariff vid olika anpassning

Förändring: jämförelse av övergång
från en tariff till en annan
Från enhetlig till differentierad med
mindre skillnad i avgiftsnivå.
Från enhetlig till differentierad med
större skillnad i avgiftsnivå.
Från mindre till större skillnad i
avgiftsnivå vid tidsdifferentiering.

Typ

%

VP
EV
50A
VP
EV
50A
VP
EV
50A

0,66
0,65
1,09
16,15
16,80
18,22
15,49
16,15
17,13

Källa: Ei 2012

När alla nätkunder i undersökningen vägs samman visar det att en övergång från
enhetlig till tidsdifferentierad tariff med mindre skillnader ger en marginell
minskning i intäkterna (0,84 %). Med en förändring från enhetlig till en tariff med
stor prisskillnad mellan perioderna blir konsekvensen betydligt kraftigare, med
17,2 % lägre intäkt. Här finns både en priseffekt och en volymeffekt eftersom
lastflytten är starkare. Jämförelsen mellan en tidstariff med mindre prisskillnad
och stor prisskillnad visar att det är skillnaden i volymanpassning som ger stort
utslag.
Med en anpassning enligt steg 1 ger en enhetlig tariff jämfört med en
tidsdifferentierad tariff med mindre prisskillnader mellan perioderna, en relativt
liten skillnad. Den stora skillnaden uppstår mellan den mindre och den större
anpassningen (steg 1 jämfört med steg 2). Konsekvensen av en övergång från en
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nättariff med mindre prisskillnad och en med högre prisskillnad kan delas upp i en
pris- och en volymeffekt. För de olika beräkningarna med abonnemang för hus
med värmepump (155 stycken totalt för de sex företagen) uppgår priseffekten till
1/3 och volymeffekten till 2/3. Det innebär att en övergång från en
tidsdifferentierad nättariff med mindre prisskillnad mellan lastperioderna till en
nättariff med större prisskillnad ger en minskad intäkt där volymändringen
(skillnaden mellan steg 1 och 2) står för 2/3 av intäktsförändringen och skillnaden i
avgiftsnivå står för 1/3.
Förändringen vid steg 2 och med de kombinationer som innebär stor skillnad
mellan lastperioderna ger stora minskningar i intäkt. För värmepump blir det en
minskning med 15,5 % räknat på de 155 husen.

5.10 Översikt över resultaten
I följande fyra tabeller nedan redovisas de genomsnittliga konsekvenserna av de
olika priskombinationerna vid oförändrad last, respektive för ändrad lastprofil
enligt steg 1 och steg 2. Resultaten för de olika serierna från flera företag har vägts
samman eftersom antalet nätkunder varierar mellan de olika företagen. De
redovisas dels för elvärme, värmepump och 50 A samt även totalt för alla
nätkunder i beräkningarna.
Tabell 29 Genomsnittlig ändring i procent vid olika priskombinationer vid olika lastprofiler jämfört med
oförändrad lastprofil - värmepump

Värmepump
Säkring till effekt/energi
Anpassning steg 1
enhetlig tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff

Nät

Total

20,27

5,07

-1,02

-0,46

-2,09

-0,51

-11,91

-3,69

Källa: Ei 2012
Tabell 30 Genomsnittlig ändring i procent vid olika priskombinationer vid olika lastprofiler jämfört med
oförändrad lastprofil - elvärme

Elvärme
Säkring till effekt/energi
Anpassning steg 1
enhetlig tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff

Nät

Total

4,35

1,14

-1,35

-0,48

-2,91

-0,77

-12,50

-3,65

Källa: Ei 2012
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Tabell 31 Genomsnittlig ändring i procent vid olika priskombinationer vid olika lastprofiler jämfört med
oförändrad lastprofil – 50 A säkring

50 A säkring
Säkring till effekt/energi
Anpassning steg 1
enhetlig tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff

Nät

Total

-5,73

-1,67

-1,15

-0,47

-6,29

-4,57

-16,99

-7,72

Tabell 32 Genomsnittlig ändring i procent vid olika priskombinationer vid olika lastprofiler jämfört med
oförändrad lastprofil – alla abonnenter

50 A säkring
Säkring till effekt/energi
Anpassning steg 1
enhetlig tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff
Anpassning steg 1 med
tidsdifferentierad tariff

Nät

Total

4,66

1,08

-1,17

-0,47

-4,10

-2,29

-14,22

-5,37

Källa: Ei 2012

5.11 Sammanfattning
Beräkningarna på olika utformningar av tariffer med och utan anpassning av
lastprofilen givet oförändrad elanvändning totalt sett (i energitermer), visar att
resultaten blir olika. Med den mindre omfattande formen av lastflytt blir
förändringarna mindre. Det handlar generellt om minskad intäkt för nätföretaget
och lägre nätkostnad för elanvändaren. Även om minskningen i procent inte är så
stor blir det uppräknad på företagsnivå inte marginell.
Med den starkare varianten av anpassning blir effekten betydligt starkare. Det
gäller särskilt för de priskombinationer som har stor skillnad mellan hög- och
låglastavgift. Detta gäller särskilt för den tariff som enbart har en effektavgift.
Kombinationer med fokus på debitering efter effekt ger också starkare utslag.
De olika beräkningarna visar upp samma mönster även om de i de mindre
detaljerna skiljer sig åt en del. Generellt visar alla beräkningarna samma mönster
av att lastflytt med 20 % av energin från hög till låglast ger klart mindre utslag
ekonomiskt jämfört med den ytterligare lastomflyttning som sker i steg 2 (med
ytterligare 25 % effektminskning på de fyra högsta timvärdena reduceras).
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6 Bilaga F - Efterfrågeanpassning
och nättariffer i några länder
6.1

Danmark

Elforsyningsloven 6 § säger att prissättning ska vara rimlig, objektiv och ickediskriminerande. Särskilda bestämmelser finns för förnybar elproduktion. Nordels
marknadskommitté bad de nordiska systemansvariga att utarbeta nationella
strategier hur för priskänslig elförbrukning ska kunna införas i stor skala. Det
danska stamnätsföretaget, Energinet.dk, har för detta syfte tagit fram underlag till
regeringens dokument från 2005: ”Energistrategi 2025 om potentialen för priskänslig
elförbrukning i Danmark”.
I oktober 2009 ingick den danska regeringen ett avtal med övriga politiska partier
där det bl.a. står att: ”Klima- og energiministeren fremlægger inden den 1 juni 2010 en
redegørelse om muligheder for og virkninger af ændrede tariffer for elektricitet med særlig
henblik på bedre integration af VE (dynamiske tariffer).”
En arbetsgrupp för dynamiska tariffer, bestående av representanter för
Energistyrelsen, Finansministeriet, Skatteministeriet, Energitilsynets sekretariat,
Energinet.dk, Dansk Energi, DI/DI Energibranschen samt Forbrugerrådet, bildades
för att utreda frågan. Resultatet av gruppens arbete redovisas i rapporten
”Redegørelse om mulighederne for og virkningerne af dynamiske tariffer for elektricitet”.
Stamnätsföretaget Energinet.dk undersöker möjligheten att införa dynamiska
tariffer. Även en sänkning av gränsen för timmätning och timavräkning
diskuteras. Idag är gränsen 100 000 kWh. Denna sänkning anses särskilt angelägen
för att i framtiden kunna mäta förbrukning från värmepumpar och elbilar.
Energinät.dk undersöker även möjligheten att ändra i regelverket så att små
elförbrukare kan delta i upp- och nedreglering av efterfrågan.
Två fältexperiment pågår för närvarande i syfte att undersöka kundflexibilitet –
hur elkonsumenterna anpassar sin efterfråga till timpriserna på spotmarknaden.
För detta har dynamiska nättariffer införts under försöksperioden för de
deltagande hushållen. Dong Energi projekt:
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2011/dong-energy-eldistributions-tarifering-idemonstrationsprojektet-eflex/

respektive Syd Energis projekt
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Sekretariatsafgoerelser/4-0720-8901-0211__Syd_Energi_-_afgoerelse_vedr._pilotprojekt_med_dynamiske_tariffer.pdf
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6.2

Frankrike

I den franska motsvarigheten till ellag finns en bestämmelse om hur tariffer ska
vara konstruerade. Enligt denna ska det finnas möjlighet för nätkunderna att få
olika priser under skilda delar av året eller under dygnet för att möjliggöra för
dessa att minska sin konsumtion under den tid då den totala konsumtionen är som
högst. Strukturen och nivån på överföringstarifferna är satta för att motivera
nätkunderna att begränsa sin konsumtion under de perioder då den totala
konsumtionen av energi är som högst.
För närvarande finns ca 10 miljoner abonnenter med elmätare med ett
kommunikationsgränssnitt som nätkunden eller en tredje part med nätkundens
tillåtelse kan använda för att med hjälp av ett standardiserat
kommunikationsprotokoll fjärravläsa informationen i mätaren. Mätarna har också
ett relä som kan användas för att reglera laster i hemmet. Dessa elmätare är inte
fjärravlästa men tillåter dynamiska tariffer.
Den 31 augusti 2010 offentliggjordes dekret no. 2010-1022 om mätningsutrustning i
det offentliga elnätet. Dekretet införlivar artikel 4 (IV) i lagen no. 2000-108 från
februari 2000 om modernisering och utvecklingen av det offentliga elsystemet.
Dekretet innebär bl.a. att nätbolag måste installera mätutrustning som möjliggör
för nätanvändare att få tillgång till data om sin konsumtion och/eller produktion
samt till tredje part med auktorisation från nätanvändaren. Data som registreras av
mätarna måste göras tillgänglig minst dagligen.
6.2.1

Reducering av effekttoppar med efterfrågeanpassning

Tariffer som ska förmå konsumenter att flytta sin elförbrukning från perioder med
hög last till perioder med låg last har funnits i Frankrike sedan lång tid. Dels finns
vanliga Time-of-Use (ToU) tariffer med både säsongsmässiga samt dygnsmässiga
prisvariationer och dessutom finns Critical-peak pricing (CPP) som är knutet till
elanvändningen med extra höga prisnivåer på förbrukad el som elbolaget har rätt
att införa med kort varsel då man ser att en allvarlig effekttopp (critical peak)
närmar sig - Tempo, Effacement Jours de Point (EJP).
ToU tariffer kan idag tecknas av konsumenter som abonnerar på 6 kW effekt eller
mer i både den reglerade och den avreglerade marknaden. ToU innebär att kWhpriset är ca 35 % billigare under 8 timmar per dygn mellan 22:00 och 06:00. ToUtariffer erbjuds både nätkunder i de reglerade- och avreglerade marknaderna.
Enligt EDF har drygt 30 % av hushållen (motsvarande 60 % av konsumtionen)
ToU-tariffer. Många av dessa hushåll har automatiskt styrda varmvattenberedare
som styrs utifrån prissignalerna.
Tempo är ett avtal som bara kan tecknas av konsumenter i den reglerade
marknaden för nätkunder som abonnerar på 9 kW effekt eller mer. Ett Tempo-år
börjar 1 september och delar upp året i 300 blå, 43 vita och 22 röda dagar. Röda
dagar, under vilka kWh-priset är som högst, kan infalla veckodagar mellan den 1
november och den 31 mars och aldrig mer än 5 dagar i rad. Vita dagar kan infalla
när som helst under året dock inte på söndagar. Priset är högre än under blå dagar
men lägre än under röda dagar. Dessutom varierar elpriset beroende på tiden på
dygnet i enlighet med ToU tarifferna, vilket betyder att Tempo har 6 olika
prisnivåer, där den dyraste nivån är c:a 9 gånger dyrare än den billigaste nivån.
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Tempo kräver att nätkunden redan dagen innan vet vilken färg nästkommande
dag kommer att få. EDF gör denna information tillgänglig på internet kl. 17:30
dagen innan och skickar även denna information via e-post eller SMS till
nätkunder som anmält intresse. Dessutom har alla Tempo-nätkunder en dosa i
hemmet som kl. 20:00 börjar lysa rött, vit eller blått i enlighet med nästkommande
dags prisnivå.
Tempo finns sedan 1996 och finns idag hos ca 1,2 % av alla hushållsnätkunder (ca
330 000). Det är mest familjer som bor i eluppvärmda villor som har Tempo. Det är
vanligt att hushållen har styrsystem (gestionnaire d'énergie) som anpassar
användandet av varmvattenberedare och/eller direktverkande eluppvärmning till
Tempo-tariffen. EDF anger att effektuttaget minskar med 0,5 – 1,0 kW per hushåll
under röda dagar eller max. 300MW i hela landet. Under vita dagar minskar det
totala effektuttaget med 150 MW.
Den franske regleraren, CRE, vill att tariffer som liknar Tempo skall kunna
erbjudas av alla elleverantörer och inte bara av de traditionella elleverantörerna
med kopplingar till nätbolagen. Fokuseringen på efterfrågeanpassning har
inneburit att de franska minimikraven på smarta mätsystem har utformats för att
möjliggöra innovativa lösningar i större grad än många andra länders (se vidare
avsnitt om smarta mätare).
6.2.2

Integrationen av distribuerad efterfrågestyrning i den franska
marknadsmodellen

I Frankrike pågår för närvarande ett försök för att undersöka de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för små elkonsumenter att indirekt delta i
reglermarknaden. Försöket går under namnet Expérimentation Ajustements Diffus
(Distributed Load Shedding Trial). Idén är att samla ihop små laster i enheter som
kan bjudas in på reglermarknaden (dvs. minst 10 MW) för uppreglering (minskad
konsumtion) när marknadssignalerna är lämpliga.
Aggregatorer - de bolag som tecknar avtal med konsumenter och aggregerar dessa
till aggregat- delar ut energiboxar till sina nätkunder som går med på att elvärme,
vattenberedare eller luftkonditionering stängs av eller dras ner under korta
perioder för att bidra till att balansera systemet. När aggregatorföretaget samlat
ihop tillräckligt många hushålls effekter kan den börja lämna reglerbud. När en
aggregator fått ett bud antaget drar den ner lasten hos sina nätkunder genom att
fjärrstyra nätkundernas anläggningar från sitt kontrollcenter. Under
försöksperioden får maximalt 100 MW uppregleringskraft komma från
distribuerad efterfrågestyrning.
Reglerenheter kan bestå av både schablon- eller timavräknade nätkunder. För
timmätta nätkunder finns krav på att de måste tillhöra samma balansansvarige och
samma distributionsnät för att kunna tillhöra en och samma enhet. Detta krav
gäller inte för schablonavräknade nätkunder inom ett aggregat. Dessa kan således
tillhöra olika balansansvariga och distributionsnät vilket ledde till konflikt mellan
marknadsaktörerna om vem skulle ersätta balansansvariga för den volym energi
som aggregatorerna styr ner.
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Försöket har utformats i nära samarbete mellan systemoperatören RTE, nätbolag,
balansansvariga producenter, balansansvariga leverantörer, samt aggregatorerna.
CRE godkände tillfälliga ändringar i regelverket för att möjliggöra försöket. Dock
har marknadsaktörerna inte kunnat enas om vem som skall ersätta
balansansvariga för effektreduktionerna (för en mer detaljerad förklaring se
nedanstående ruta).
Även EDF, i samarbete med dotterbolaget Edelia, driver pilotprojekt för att testa
distribuerad efterfrågestyrning i Bretagne, Une Bretagne d’Avance 2010-2011.
Projektet är inne i sin andra omgång och kommer att involvera 700 hushåll fram till
31 juli 2011. EDF installerar styrutrustning (en låda som kommunicerar via GPRS
eller ADSL) hos hushållen. Denna stänger av elvärme eller varmvattenberedare 1040 minuter per dag på ett sätt att komforten inte påverkas. De boende har även
möjlighet att stoppa EDFs styrning. Det är oklart om EDF bjuder
effektreduktionerna på reglermarknaden. Enligt EDFs information till hushållen
har projektet som mål att minska användandet av el producerad på marginalen - i
Frankrike baseras marginalproduktionen på tjockolja (fioul) (se tidigare figur).
Vidare vill man öka befolkningens medvetenhet om regionens sköra
försörjningstrygghet. Visualisering av den egna konsumtionen på internet ingår i
försöket.
Idag kan alla franska hushåll som har en digital elmätare (ca 10 miljoner) delta i
distribuerad efterfrågestyrning genom att anmäla sig till en aggregator.
Aggregatorn Voltalis säger i ett pressmeddelade att man har installerat eller håller
på att installera 30 000 energiboxar (till ingen kostnad för hushållen) och räknar
med att ha installerat mellan 200 000 och 300 000 fram till vintern 2011-2012.
6.2.3

Nättariffen

Nättariffen för att utnyttja det allmänna elnätet kallas TURPE. Enligt fransk lag
måste tariffen vara densamma i hela landet men beroende på nätkundens val av
abonnemang (säkring/effekt).
Hur TURPE skall se ut bestäms av den franska regeringen efter förslag från
regleraren CRE. Processen är att CRE tar fram ett förslag som regeringen antingen
godtar i sin helhet eller förkastar. I oktober 2008 underkände den franska
regeringen CRE’s förslag till hur TURPE 3 skulle utformas. Det främsta skälet till
att man underkände förslaget var att man ansåg att tarifferna borde innehålla ett
större inslag av tidsdifferentiering (säsong, veckodag, tid på dygnet) för att
stimulera flexibilitet på efterfrågesidan, särskilt under perioder med hög last.
Redan 2005 ställde den franska regeringen krav på tidsdifferentierade tariffer.
I februari 2009 meddelade CRE att man håller på se över tariffstrukturen så att den
uppfyller detta mål samtidigt som den drar nytta av de nya smarta elmätare som
kommer att installeras i Frankrike. En konsultation (Consultation publique de la
Commission de régulation de l’énergie sur la structure des tarifs d’utilisation des
réseaux publics d’électricité, 15/07/10) avslutades under september 2010.
Nätföretagen måste erbjuda hushållskonsumenter att abonnera på effekt från 1.5
kW till 15 kW (6 olika nivåer). Den valda nivån kontrolleras med en effektvakt som
kopplar bort strömmen om det avtalade effektgränsen överskrids med mer än en
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fastlagd gräns på 10 %. Efter krav från konsumentorganisationer tillåter dock Enels
elmätare att hushåll som abonnerar på 3kW tar ut upp till 20 % mer effekt under
korta perioder.
Nättariffen omfattar transmission, distribution och mätning. Till detta tillkommer
ett antal olika lagstadgade avgifter som har med elsystemet att göra, t.ex.
främjandet av förnyelsebara energikällor och högeffektiv kraftvärme, finansiering
av FoU, finansiering av GSE, finansiering av avvecklingen av kärnkraften,
finansiering av incitament till nätansvariga för att höja leveranskvalitet,
administrativa kostnader för diverse program som gröna certifikat, osv. För ett
snitthushåll utgör nätkostnaden ca 15 % av avgifterna ca 7 % av den totala
elkostnaden.
Hur mycket elkonsumenter betalar för nättjänster bestäms av AEEG inför varje
tillsynsperiod (4 år) och justeras årligen. Samma priser gäller för alla
elkonsumenter oavsett vilket nätbolag de tillhör. Det enda som skiljer hur mycket
man betalar för sin el är abonnerad effekt samt den egna konsumtionen. Detsamma
gäller för de lagstadgade avgifterna.
Nättariffen består av en fast del (euro per år), en abonnemangsdel (euro per kW
per år), samt en rörlig del (euro per kWh). Alla tre ökar ju mer effekt man
abonnerar på. Dessutom ökar den rörliga delen i intervall beroende på hur många
kWh man konsumerar per år: 0 – 1800, 901-1800, 1801-2460, 2641-4440 eller över
4440 kWh/år. Prisvariationerna är rätt kraftiga: om man konsumerar 5400 kWh/år
är priset för de sista 1000 kWh 32 gånger högre än för de första 1800 kWh.
6.2.4

Elbilar

Enligt den franska regeringens planer för elbilar från 2009 räknar man med 2
miljoner elbilar i Frankrike år 2020 och 4,5 miljoner år 2025. Regeringen har ingått
avtal med biltillverkare för produktion av 60 000 elbilar under 2011-2012.
Allmänheten kommer att få bonus på 5 000 euro vid köp av bilar med låga CO2
utsläpp (mindre än 60 g/km).
För att säkerställa att den nödvändiga infrastrukturen finns på plats har regeringen
engagerat tolv städer i en utrullning av en allmän laddningsinfrastruktur för
elbilar. Man räknar med att ha 75 000 laddningsstolpar på plats år 2015 och 400 000
år 2020. (För mer information om laddningsinfrastrukturen se ovan nämnda
rapport, bilaga B, s. 23).
Systemansvarig och största ägaren av transmissionsnätet är Terna.
Distributionsnivån består av 135 elnätsföretag varav det största är Enel
Distributizione. Detta bolag började installera smarta mätare redan 2001-2002. De
italienska nätkunderna betalar samma nättariff oavsett vilket nätbolag de tillhör
och har därför rätt till samma tjänster.
Vanliga tariffer utan hög- och låglastperioder fasas ut. Obligatoriska
tidsdifferentierade tariffer för alla nätkunder har införts i den reglerade
marknaden. Integrering av produktion från förnybara energikällor är
myndighetens högsta prioritet. (Se s. 24 f i bilaga B till EI:s rapport R2010:18).
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Tillsynsmyndigheten AEEG menar att utvecklingen i Italien går mot aktiva
distributionsnät och att utvecklingen är nödvändig för att bl.a. möjliggöra styrning
av laster i elsystemet, ökad energieffektivisering och möjligheter för slutnätkunder
att delta i elmarknaden genom att reagera på prissignaler.

6.3

Italien

Italien har infört obligatoriska tidsdifferentierade tariffer för alla hushåll som
tillhör den reglerade marknaden och har smarta elmätare. Bestämmelsen trädde i
kraft 1 juli 2010 och kommer till att börja med att omfatta 4.5 miljoner hushåll men
kommer att utökas gradvis till 11 miljoner i augusti, 15,5 miljoner i oktober och 20
miljoner i december.
Höglasttimmarna framgår av tabellen nedan. Vardagar mellan 08:00 till 19:00 utgör
höglastperioden. Över en övergångsperiod på 18 månader och för att ge hushållen
tid att anpassa sig kommer prisskillnaden mellan hög- och låglastperioderna att
vara liten, högst 10 %. Med start januari 2012 kommer dock priserna att reflektera
de verkliga priserna då AEEG eftersträvar att tariffen skall spegla de verkliga
kostnaderna (cost of service approach). AEEG har betonat (framfört) att den
pådrivande faktorn bakom denna nya tariff inte var efterfrågeanpassning utan ett
sätt att öka elkonsumenters medvetande om den egna konsumtionen och som ett
första steg mot ”smarta” tariffer.
AEEG har räknat att hushållen kommer att behöva flytta minst 66 % av sin
konsumtion till låglastperioden för att spara pengar. Husshållen skall hjälpas förstå
sin konsumtion genom information på fakturan samt med hjälp av en
webbapplikation hos AEEG där man kan räkna ut hur enskilda apparater påverkar
konsumtionen i de olika prisband.
Inför införandet av tidstariffer genomförde AEEG en analys över vilka
konsekvenser dessa tariffer fick för hushåll som abonnerar på 3 kW. Man
undersökte bl.a. möjligheten att låta nätbolagen ändra i elmätarna så att hushållen
kan överskrida effektgränsen och i så fall hur detta skulle kunna finansieras. Då de
flesta elmätare tillåter ett väsentligt högre effektuttag, ansåg AEEG att införandet
att tidstariffer inte skulle medföra större problem. Analysen lades ut för
konsultation DCO 37/09 i november 2009.
För nätkunder i den avreglerade marknaden finns det huvudsakligen två typer av
avtal: fastpris – där energipriset (kWh) låses under en viss period, vanligt i ett eller
två år, och ett avtal där elleverantören lämnar. Den andra gruppen består av
projekt inom industriforskning samt innovativ utveckling som görs i samarbete
med privata företag.
6.3.1

Småskalig produktion

Småskaliga elproducenter kan välja att sälja sin el på den öppna marknaden och
betala anslutningsavgifter som övriga producenter. Men det finns ett alternativ
(förenklat förfarande), där småskaliga elproducenter genomför sina affärer via den
statliga myndigheten GSE (Gestore dei Servizi Energetici). All produktion säljs till
GSE som sedan säljer den vidare på den öppna marknaden. Elen sätts till ett pris
beroende av det prisområde man tillhör eller till ett lägsta garanterat pris. GSE tar
hand om nödvändiga nätanslutningsavgifter. Detta förenklade förfarande kallas
”Ritiro Dedicato”.
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GSE administrerar också ett program, som innebär att elkonsumenter som äger
produktionsanläggningar som uppfyller vissa bestämda krav, får betalt för den
överskottsel som dessa matar in i nätet. Om ett sådant hushåll matat in mer el än
det tagit ut under ett år återbetalas mellanskillnaden till hushållet
6.3.2

Elbilar

Regeringen har avsatt medel för forskning inom hållbar mobilitet samt bidrar även
industrin med medel.
Pilotprojekt för elbilar startade under 2010. AEEG har ändrat regelverket för att
underlätta för aktörer som hushåll och bostadsrättsföreningar att installera
laddningspunkter för elbilar. Därför har en möjlighet införts för elkonsumenter att
teckna separata abonnemang för laddning av elbilar. Marknadsmodellen för
laddning av elbilar är sådan att de elkonsumenter som inte äger ett eldrivet fordon
inte ska behöva vara med och finansiera den nya infrastrukturen för laddning av
eldrivna fordon.

6.4

Norge

I Energilovsföreskriften 4-4 d §§ anges att ”Koncessionshavaren ska se till tariffer för
tillträdet till elnätet för alla ska vara punkttariffer och villkor som är icke-diskriminerande
och objektiva”. NVE: s föreskrift om finansiella och tekniska rapportering intäkterna
för nätdrift och tariffer13-1 §. Principer för utformningen av tariffer är bl.a.
•

Nätbolaget är skyldigt att erbjuda alla nättariffer som är ickediskriminerande och objektiva.

•

Avgifter måste utformas så att så långt som möjligt ger signaler för ett
effektivt utnyttjande och effektiv utveckling av nätet.

I likhet med flera andra länders regleringar utgör principen om ”objektiv och ickediskriminering” basen för regleringen. Den norske regleraren, NVE, fastställer
årligen en intäktsram och elnätsföreagen ska bestämma form och nivå på
nättarifferna så att den inte överstiger intäktsramen. Nätföretagens bestämning av
tarifferna är reglerade i föreskriften nr 302. 45 Huvudprincipen är att
abonnemangen ska ge tillträde till näten på objektiva och icke-diskriminerande
villkor. Nättariffen ska utformas så att den i största möjliga utsträckning ger
användarna av nätet signaler om effektiv användning och utveckling av nätet. Vid
differentiering av nättariffen ska det finna objektiva och kontrollerabara kriterier
för utformningen och baserade på relevanta förhållanden i nätverksamheten.
Principen för utformningen är följande
•

så långt som det är möjligt ge signaler för effektiv användning och
utveckling av nätverket

Tariffen för uttag och inmatning ska ha följande struktur (sektion 13-2)

Föreskrift 302 utgiven den 11/3 1999 om ekonomisk och teknisk rapportering, intäktsramen för
nätverksamheten och tariffer del V (kontrollföreskriften).
45
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•

den användningsberoende komponenten i tariffen ska vara baserad på
nätkunden löpande uttag eller inmatning av energi

•

andra tariffkomponenter

De användningsberoende komponenterna (sektion 13-3)
•

användningsberoende komponenter består av en energi- och en
kapacitetsberoende komponent

•

huvudregeln är att energikomponenten ska vara baserad på de
marginella nätförlusterna

•

elnätsföretagen får ha en kapacitetskomponent för att skapa balans
mellan överföringsbehoven och nätverkets kapacitet

•

andra tariffkomponenter ska finansiera kostnader som inte blir
finansierade av de användningsberoende komponenterna (sektion 13-4)

Stam- och regionnätstariffer
För stam- och regionnät gäller (sektion14-1) att energikomponenten ska vara
relaterade till enskilda anslutningspunkter. Energidelen ska vara tidsdifferentierad
med ett minimum i vinter dagtid, vinter natt o helg samt sommartid. Avgifterna
för de marginella nätförlusterna ska så långt som det är möjligt beräknas i termer
av systemets last i nätet som helhet som är representativt för varje enskild
tidsperiod. När energikomponenten är beräknad för varje enskild
anslutningspunkt, ska förlust avgiften för både uttag och inmatning ha samma
absoluta värde men med olika tecken. Lastbaserade tariffkomponenter ska baseras
på den maximala lasten under den definierad referenstimme.
Tariffer för distributionsnät
För distributionsnäten ska nätkunder utan timmätning ha en fast avgift och en
energibaserad komponent så att.
•

Den fasta komponenten finansiera kundspecifika kostnader och en andel
av andra fasta kostnader i nätverksamheten

•

En energibaserad komponent som finansierar de marginella
nätförlusterna och de får även finansiera delar av andra kostnader som
inte finansieras av den fasta komponenten.

Nätkunder med timmätning som kan mäta maximalt effektuttag, ska ha en tariff
bestående av en fast komponent, energikomponent och en lastkomponent. Den
fasta delen ska som ett minimum finansiera kundsspecifika kostnader. Energidelen
ska som ett minimum finansiera de marginella nätförlusterna. Lastdelen ska vara
baserad på nätkundens effektuttag under en definierad period.
Separata tariffer ska finna för hög- respektive lågspänning. Dessa tariffer ska
struktureras så att alla nätkunder betalar samma avgift för uttag upp till en viss
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nivå och lägre avgifter för följande nivåer. Elnätsföretagen ska erbjuda tariffer som
är tidsdifferentierade med avseende på energi för kunder som ha mätare som läsas
av flera gånger per år.
Tariffer för avbrytbara elleveranser
Elnätsföretagen ska erbjuda abonnemang för avbrytbara leveranser med reducerad
tariff när:
•

Kapacitetsförhållanden i nätverket är sådant att det finns en särskilt hög
risk för avbrott för en kund eller kategori av kunder

•

Nätkunden har elektriska pannor med alternativt bränsle tillgängligt

•

Energikomponenten ska reflektera kostnaden för de marginella
nätförlusterna. Denna komponent ska vara tidsdifferentierad för alla
nätnivåer.

•

Den fasta komponenten ska som minimum finansiera de kundspecifika
kostnaderna

•

Nätkunder med timmätning (eller mäter maximalt effektuttag) får bli
debiterad efter en effekttariff lasten). Denna komponent får var
differentierad för last vid hög- respektive låglasttid. Nätkunder med
avbrytbar last ska ha en lägre effekttariff jämfört med ordinarie tariff.

Inmatningstariffer
Energikomponenten ska reflektera kostnaderna för de marginella nätförlusterna
som den inmatningen resulterar i vid anslutningspunkten. Stamnätstariffen för
inmatning ska utgöra en referens för andra tariffkomponenter för inmatning i
region och distributionsnäten.

6.5

Storbritannien

Efterfrågeanpassning är ännu en mycket begränsad företeelse i Storbritannien.
Som i många andra länder är det begränsat till stora industriella nätkunder samt
ett fåtal hushåll och mindre kommersiella nätkunder. De stora industriella
nätkunderna deltar oftast med hjälp av. kontrakt som kallas "Interuptible
Demand". Mindre nätkunder går nästan uteslutande på statiskt tidsdifferentierade
tariffer (TOU).
Den reglerande myndigheten, OFGEM, förväntar sig inte ett storskaligt införande
av DR på flera år. 46 Främst eftersom storskaligt DR sannolikt kommer att kräva att
smarta mätare installeras hos alla elkonsumenter och detta kommer inte att ske
förrän tidigast 2016. Man har dock redan påbörjat arbetet med att förbereda för
storskaligt DR. Ett antal utredningar och pilotprojekt pågår, och man har börjat
anpassa regelverken för att uppmuntra DR.

46

OFGEM: Office of gas and electricity markets.

57

De allra flesta hushåll och mindre kommersiella nätkunder i Storbritannien har
tariffer där priset inte varierar över tiden och dessa nätkunder har därför inga
incitament att prisanpassa sin elanvändning. Alla stora elleverantörer i
Storbritannien erbjuder idag en tariff kallad "Economy 7", som delar upp dygnet i
två delar - en för höglast och en för låglast. C:a 20 % av de brittiska hushållen har
denna tariff. Det finns även en variant kallad "Economy 10", där dygnet delas in i
tre olika perioder med skilda prisnivåer. C:a en miljon av de nätkunder som har
"Economy 7" har även ett arrangemang kallat "Dynamic Teleswitching" som tillåter
elleverantörer eller nätbolag att fjärrstyra nätkundernas elvärmeanläggningar via
radiosignaler.
Annars kräver idag DR riktad till mindre konsumenter att de är medveten vilka
perioder som har lågt respektive högt pris, samt att man själv ser till att flytta sin
förbrukning till låglastperioderna. Det saknas för närvarande utrustning som
automatiserar deltagandet i DR. Studier av automatiserad DR ingår i ett storskaligt
tvåårigt pilotprogram kallat "Energy Demand Research Project" där 59 000 hushåll
deltar i ett antal studier av hur smarta elmätare kan utnyttjas. Projektet drivs av
fyra elleverantörer och finansieras gemensamt av staten och de deltagande
elleverantörerna. I en mindre pilotstudie deltar 3 000 hushåll i ett experiment där
smarta kylskåp anpassar temperaturen baserat på frekvensen i elnätet.
OFGEM har identifierat ett antal problem som måste åtgärdas innan storskalig DR
kan bli verklighet. Det främsta hindret är naturligtvis en avsaknad av tariffer som
uppmuntrar elkonsumenter att undvika att förbruka el under perioder med hög
last. De statiska tidsdifferentierade tariffer som faktiskt finns ger inte tillräckligt
skarpa prissignaler för att tillräckligt många nätkunder skall reagera. Utan smarta
elmätare i alla hem är det inte heller möjligt att införa de mer dynamiska tariffer
som fångar upp de kostnader som effekttoppar leder till på ett bättre sätt en
vanliga statiska tidsdifferentierade tariffer.
Reglerna för balansavräkningen måste även göras om för att storskalig DR skall
kunna bli verklighet enligt OFGEM. För närvarande är intresset för DR från
leverantörer relativt lågt. Reglerna för balansavräkning är sådana att de vinster
som uppstår när en leverantörs nätkunder deltar i DR fördelas på alla leverantörer.
OFGEM konstaterar vidare att de helt statiska nätavgifterna inte uppmuntrar till
deltagande i DR och föreslår att nätavgifterna görs om så att de på ett bättre sätt
signalerar vilka kostnader som nätbolagen har för att hantera effekttoppar. Man
har sedan 2010-04-01 infört nya regler för hur nätavgifterna skall se ut för de
lågspänningsnätkunder vars förbrukning mäts varje halvtimma. Dessa regler
anger att nätavgifter skall reflektera de kostnader som uppstår för att hantera
effekttoppar. Eftersom det än så länge är ett mycket litet antal
lågspänningsnätkunder vars förbrukning mäts varje halvtimma så förväntar man
sig inte att dessa regler skall få någon omedelbar, dramatisk effekt på spridningen
av DR.
Även om mer dynamiska tariffer är bra för spridningen av DR så har de vissa
nackdelar för socialt utsatta konsumenter som ofta inte har möjlighet att anpassa
sin konsumtion för att undvika dyra höglastperioder enligt OFGEM.
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Myndigheten anser även att nätbolagen måste förändra sitt sätt att arbeta för att
storskalig DR skall bli verklighet. Istället för att enbart bygga elnät och därefter låta
energi flöda från övre nät till uttagspunkter måste nätföretagen bli mer aktiva och
hantera sina nät på samma sätt som systemoperatörer hanterar balansregleringen
på högre nätnivåer. Nätföretagen måste övervaka näten noggrannare än idag och
lokalt balanserna näten genom att utnyttja lokal småskalig elproduktion och/eller
DR vid behov.
OFGEM har i DPCR5 infört regler där nätbolagens operationella utgifter blir lika
mycket värda som utgifter för kapitalinvesteringar. Detta förväntas leda till att
nätföretagen inte försöker lösa alla problem genom att bygga ut nätets kapacitet,
utan att man istället söker andra lösningar som t.ex. DR.
Nätföretagen har även tillgång till medel i nyinstiftade fonden "Low Carbon
Networks Fund" för att experimentera med ny teknik eller nya affärsmetoder.
Syftet är inte begränsat till DR - man vill göra nätbolagen mer innovativa i
allmänhet. I RPI-X@20, den allmänna översikten av regleringen av nätbolagen har
man en rad förslag för hur detta skall bli verklighet. Man är t.ex. beredd att införa
investeringsfonder på mer permanent basis efter det att "Low Carbon Networks
Fund" avslutats 2015.
OFGEM konstaterar slutligen att för att DR skall lyckas kan det krävas att man
utvecklar marknaden för s.k. aggregatorer som agerar mellanhand mellan de
elkonsumenterna och de aktörer som köper in DR-åtgärderna i balanseringssyfte.
Dels är det lättare för dessa köpare att ha kontakt med ett fåtal säljare, dels kan
dessa mellanhänder erbjuda DR-tjänster med högre tillförlitlighet. Det är inte
säkert att enstaka elkonsumenter faktiskt avstår från att konsumera under en
höglastperiod även om priser är högt, men statistiskt sätt borde resultatet av ett
stort antal konsumenters beteende vara mer förutsägbart, så en mellanhand som
representerar många konsumenter borde kunna lämna trovärdiga DR-baserade
bud på balansmarknader.

6.6

Översikt

Trots att flera länders regleringar har ”objektivitet och icke-diskriminering” som
grundparagraf, ser tariffstrukturerna tämligen olika ut mellan länderna. 47
6.6.1

Transmissionsnivån (stamnät)

En skillnad mellan länderna i Norden och övriga länder är storleken på
inmatningstarifferna. I Norden ligger inmatningsdelen (generation) på mellan 11 %
till 35 % i Norge, medan de saknas i de flesta andra länder. I Danmark är den lägre
än övriga länder i Norden (2 % – 5 %). Av 30 länder har 10 inmatningstariff.
Tidsdifferentierade tariffer (säsong och eller tid på dagen) har 11 länder en sådan
differentiering. Lokala prissignaler (lokala marginalpriser) förekommer för endast
4 länder. Variationen är stor när det gäller hur mycket av tariffen som ligger på
effekt respektive energi. I genomsnitt utgör effektkomponenten 33 % med
variationer från 0 % till 83 %. 48

47
48

Kekonen, Koreneff, Similä, ”Network tariff structures in Smart Grid environment”, VTT-R-03173-11.
ENTSO-E 2010.
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Marginalkostnader tillämpas i Storbritannien (LRMC) och Norge (SRMC), medan
genomsnittskostnader används i Tyskland och Österrike. Lokaliseringsincitament
används i Storbritannien, Irland, Norge och Sverige.
6.6.2

Distributionsnivån (Lokalnät)

Variationen är stor även när det gäller de lokala näten. I det följande ges några
exempel på skillnader. 49 Lokaliseringsincitament saknas generellt inom enskilda
distributionsområden. Marginalkostnader i Storbritannien och Portugal. 50
Genomsnittskostnader i Tyskland och Österrike. Tidsdifferentiering förekommer i
Portugal och Österrik. Ingen differentiering i Tyskland.

49
50

Se Petrov & Keller 2009.
Portugal, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
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