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Synpunkter
1. Syftet med forslaget till andrad lagstiftning ar att forordna sa att natbolagen far sina
fOrslag ti1l taxeandringar forhandsgranskade oeh godkanda av EI. Myndigheten ges
oeksa makt att faststalla vilken taxa som tar tas ut oeh den ska tillampas direkt med
mojlighet att overklaga senare. EI vill komma bort fran langdragna overklaganden
som leder till dom om ev. aterbetalning manga ar senare da mottagare av pengama inte
gar att na varpa natbolaget slipper betala ut pengar till de kunder som inte kan nas.
Samtidigt som vi tinner den foreslagna lagandringen nodvandig vill vi betona att
manga natbolag agerar korrekt vad galler sina nattaxor oeh anslutningsavgifter. En
grundlaggande prineip skall vara att alIa delar av natverksamheten som kan
konkurrensutsattas skall bli det.
2. Natbolagens samlade intakter fran natavgifter, inmatningsavgifter och
anslutningsavgifter laggs i en pott, intaktsramen utan krav pa sarredovisning av de
olika intaktsslagen enligt forslaget. Det innebar att natbolagen fritt kan andra
fordelning bara summan ryms inom den intaktsram EI skall godkanna. Detta innebar i
praktiken att natbolaget har ratt att fritt valja anslutningsavgift bara den ryms inom
intaktsramen. I princip skulle enligt fOrslaget i rapporten nuvarande situation med krav
pa ibland orimligt hoga anslutningsavgifter i vissa fall kunna fortsatta vilket vore
olyckligt. Visserligen gar det att nu overklaga anslutningsavgiften formellt men reellt
ar det meningslOst med handlaggningstider ofta pa fem ar eller mer. Med rapportens
forslag om att aHa intaktema skalliaggas i samma pase kan det bli annu svarare att Ia
ratt i ett overklagande om natbolaget med den begarda anslutningsavgiften inte
overskrider intaktsramen. Dock kraver EU- direktivet 2009/28IEG att
anslutningsavgifter ska vara kostnadsriktiga vilket begransar mojligheten att
snedfordela intakter inom intaktsramen men forhandsgranskning behovs for att stavja
felaktiga krav.
3. Nar det framkommer ytterligare forslag pa andringar i lagstiftningen inom detta
omrade fOreslar SERO att man samtidigt gor alla de lagandringar som skulle behovas
pa en gang for att Ia ett effektivt system.
4. Eftersom uttaget av nattaxor regleras i forhandsgranskningen bor samma
forhandsgranskning ske dels av taxor for mindre anslutningar, dels av begarda

anslutningsavgifter vid stOrre anslutningar. Kostnaden for olika komponenter i en
anslutning, kabeldragning, transformator m.m. ar ganska val kanda och natbolaget far
infor forhandsgranskningen redovisa olika poster och Ia summan provad eHer andrad
av EI . Nar anslutningen val ar genomford kan natbolaget aterkomma till EI och
redovisa vad den verkliga kostnaden blev och efter kontroll Ia ut ersattning for
godkand kostnad av projektOren eHer tvingas betala tillbaka det belopp som kostnaden
understigit den godkanda anslutningsavgiften. I samband med detta bor projektoren
ges ratt att sjalv utfora vissa anslutningsarbeten eller handla upp en egen behorig
entreprenor att utfOra arbetet.
5. For narvarande har kraftverk upp till 1 500 kW ratt till fri inmatning men ska betala
avgift for matning och rapportering. Vi har begart att ratten till fri inmatning utvidgas
till att kraftverk som levererar fomybar energi ges ratt till fri inmatning upp till 10
MW. Genom att ta bort inmatningsavgiften flyttas den intakten till att i stallet laggas
pa overforingstariffen i uttagspunkter. Sverige skuHe da Ia samma system som
tillampas i manga andra lander.
6. I dag ar kravet pa balansansvar vid leverans till natet betungande framst fOr mindre
e1handelsbolag och framst da de koper vindeL Vi foreslar att kraftverk som levererar
en effekt upp till 3 MW (norsk grans) befrias fran att ta balansansvar for inmatad
produktion och att det overtas av Svenska Kraftnat. Dessa sma kraftverk har mycket
liten paverkan pa den total a balansen och nettokostnaden for Svenska Kraftnat bli lag
jamfort med summan av nuvarande kostnader for elhandelsbolagen.
7. Fororda modem matteknik och anvand darifran data till manads- kvartals- eUer
arsavrakning for anlaggningar som kan leverera en effekt upp til143,5 kW. I samband
med forhandsgranskningen bor aven natbolagens uttag av kostnaden fOr matning och
rapportering granskas. I dag ar skillnaden mellan bolagen stor och ger en oskalig vinst
for vissa bolag som tar ut en for hog kostnad t.ex. jamfOrt med vad anlitade
underentreprenorer rar for att utfora arbetet. Mojligheten for en elproducent att anlita
en egen entreprenor for matning och rapportering bor slas fast i lagen.
8. Problematiken kring nettoavrakning bor lOsas genom att staten ger avkall pa intakten
fran elskatt och moms pa den egenproducerade e1en sa att den el som levereras till
natet direkt kan avraknas fran inkopt eL Statens inkomstbortfall for detta kommer
under flera ar framat att uppga till forsumbara belopp och kan raknas som stod till
fomybar energi enligt regelverket for stod av mindre omfattning. Utan en sadan
regelandring anser vi att intresset for att producera egen e1 kraftigt motverkas trots en i
andra sammanhang uttalad onskan att den expanderar. For att natbolagen inte ska
drabbas av extra kostnader vid nettomatning bOr den ersattningen ocksa regleras for att
undvika motstand.
9. Det ar mycket viktigt att olika atgarder inom energipolitiken samordnas sa att de
forstarker varandra och inte motverkar varandras mal.
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