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Yttrande över Energimarknadsinspektionens
rapport om förutsättningar för ökad
efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Energimarknadsinspektionens
rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet.
Energimarknadsinspektionen konstaterar att en viktig förutsättning för ökad
efterfrågeflexibilitet är att värdet på efterfrågeflexibiliteten når fram till kunden så att
kunden kan tjäna på att använda sin flexibilitet. Detta innebär bland annat att
elnätföretagens prissättning gentemot elkunderna bör vara sådan att den ger incitament
till ett effektivt utnyttjande av elnäten.
Följande yttrande avser endast Energimarknadsinspektionens förslag angående
nätföretagens tariffutformning eftersom det har anknytning till en av Riksrevisionens
tidigare granskningar. Riksrevisionen har inte granskat andra områden som berörs i
rapporten och avstår därmed att lämna synpunkter på övriga delar.
Riksrevisionen har tidigare uppmärksammat att regeringens styrning av Svenska
kraftnät inte gett affärsverket tillräckliga incitament att via prissignaler styra
elmarknadens aktörer (producenter såväl som konsumenter) mot samhällsekonomisk
effektivitet (se Riksrevisionens granskning 2016:28 om ”Förutsättningar för en säker
kraftöverföring – Styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiomställningen”).
Energimarknadsinspektionen konstaterar att nätföretagens nuvarande tariffer inte alltid
reflekterar de kostnader som uttag eller inmatning på nätet ger upphov till, vilket hindrar
ökad efterfrågeflexibilitet. Bestämmelserna om tariffutformning i ellagen lämnar stor
frihet till elnätsföretagen och de har inte tillräckliga incitament att via tarifferna
stimulera till efterfrågeflexibilitet. Energimarknadsinspektionen föreslår att
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myndigheten via föreskrifter ska få meddela hur nättarifferna ska utformas för att främja
ett effektivt utnyttjande av elnäten.
Enligt Riksrevisionen kan detta vara en framkomlig väg för att nätföretagen (inklusive
Svenska kraftnät) ska sätta tarifferna på ett sådant sätt att de stimulerar elkunderna till
efterfrågeflexibilitet. Detta kan bland annat skapa bättre förutsättningar för en
samhällsekonomiskt effektiv nivå på elnätsutbyggnaden.
Riksrevisionen menar att Energimarknadsinspektionen även borde få skyldighet att följa
upp om åtgärden får avsedd effekt.
Riksrevisor Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Linda Sahlén
Östman har varit föredragande och enhetschef Lena Björck har medverkat i den slutliga
handläggningen.
Stockholm 2017-04-19

Ingvar Mattson
Linda Sahlén Östman
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