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Remissvar
Promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
– investeringar i ökad nätkapacitet
Svenskt Näringsliv tackar för möjligheten att ge synpunkter på ovanstående promemoria.
Svenskt Näringsliv avstyrker promemorians lagstiftningsförslag. Det är en förbättring jämfört
med tidigare förslag men i enlighet med Energimarknadsinspektionen och SKGS ser vi att
förslaget även fortsatt leder till utökade vinster för elnätsföretagen utan att åstadkomma
nödvändiga elnätsinvesteringar.
För att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland behöver klimatmålen
uppnås med bibehållen konkurrenskraft för näringslivet. En central möjliggörare för detta är
elektrifiering, elnätet och elsystemets funktion är därför avgörande för att Sverige ska nå målet
om fossilfrihet. För att näringslivet ska kunna vara en motor i denna omställning, är företagens
konkurrenskraft viktig. Sverige måste ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar
fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Svenskt Näringsliv
bedömer att lagstiftningsförslaget inte inkluderar ett tillräckligt tydligt kundperspektiv utan
snarare leder till ökade kostnader utan att tillföra ökad nytta för användarsidan.
Svenskt Näringsliv bedömer, i likhet med SKGS, att lagstiftningsförslaget inte tillför något som
dagens elnätsreglering inte redan kräver eller garanterar gällande elnätsföretagens
kostnadstäckning. Elnätsföretagen har enligt dagens reglering ansvar för drift och underhåll
samt att göra nödvändiga regleringar. Regleringen ger även elnätsföretagen kostnadstäckning
för att möta upp detta ansvar.
Sveriges elnät står inför stora och akuta behov av reinvesteringar av existerande elnät men
även investeringar i utökad kapacitet på såväl lokal- och regionnätsnivå som i stamnätet.
Dessa investeringsbehov kommer leda till höga kostnadsökningar för elanvändarna och
Svenskt Näringsliv anser att det är mycket viktigt att elnätskundernas elnätsavgifter leder till
förstärkningar i elnäten, inte till utökade vinster för företag som bedriver verksamhet med
stöd av ett faktiskt och juridiskt monopol. Svenskt Näringsliv, i likhet med
Energimarknadsinspektionen och SKGS, bedömer att lagstiftningsförslaget inte är tillräckligt
för att för att på det mest kostnadseffektiva sättet utöka kapaciteten i elnäten eller ge
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förbättrade incitament för elnätföretagen att genomföra de elnätsinvesteringar som är
nödvändiga i den omställning vi nu står inför.
Svenskt Näringsliv anser att det bör finnas krav på att det särskilda investeringsutrymmet för
elnätsverksamhet leder till ökade investeringar i elnäten.
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