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Remiss av förslag till förändrad avgift vid 
abonnemangsöverskridande (2018/1349) 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att lämna synpunkter.  
 
Vattenfall ställer sig i grunden positivt till att avgiften för abonnemangsöverskridande höjs 
eftersom det ger ett starkare och tydligare incitament till att vidta åtgärder för att förhindra 
överuttag (eller inmatning). Förändringen måste enligt vår mening dock genomföras med ett 
helhetsperspektiv för att få de önskade effekterna.  
 
Vår bedömning är att stamnätets kapacitetsbrist redan är tydligt kommunicerad i och med att 
flera nätföretag och användare har nekats abonnemangshöjningar mot stamnätet. Vattenfall 
utvecklar därför åtgärder för att hantera den uppkomna situationen, men har precis som 
Svenska kraftnät relativt långa processer för att få till stånd långsiktiga lösningar inom vår 
verksamhet.  
 
Vattenfall deltar även som aktör i det arbete med översyn av stamnätstariffen som pågår det 
kommande året. Vår utgångspunkt är att frågan om överuttag är en delmängd i översynen 
med uttalad målsättning att skapa långsiktiga förutsättningar för att adressera bland annat 
kapacitetsbrist.  Vår bedömning är därmed att hanteringen av abonnemangsöverskridande 
kan komma att behöva förändras som följd av översynen och regelverket skulle därför 
komma att förändras igen relativt snart efter 2019.  
 
Från ett aktörsperspektiv innebär förändringar av strukturen för överträdelseavgifter 
administrativa omställningskostnader som ytterst drabbar elkunden1. Med vetskapen om att 
en övergripande översyn pågår har vi svårt att se att en tidigarelagd förändring av 
överträdelseavgiften kommer få någon långsiktig effekt. 
 

• Vattenfall föreslår därför att avvakta med mer strukturella ändringar för överskridande 
och därmed revidera det liggande förslaget till att bara omfatta en ändrad avgift för 
överträdelser, men behålla lägre kostnaden för de två första timmarna.  

 
Den föreslagna prisändringen motsvarar en stor procentuell förändring, vilket kommer 
föranleda en ökad efterfrågan på tillfälliga abonnemang. En effektiv och snabb processen för 
att bevilja dessa kommer därmed att bli avgörande för förslagets funktion.  

 

• Vattenfalls utgångspunkt är att besked om förfrågan om tillfälligt abonnemang bör ges 
inom rimligt tid, storleksordningen 10 minuter. 

• Med hänsyn till den ökade ekonomiska risken för aktörerna bör avräkningen även ske 
veckovis.  

                                                 
1 Kostnader från stamnätet definieras som opåverkbara kostnader i nätföretagens intäktsramar och förs därmed 
vidare till slutkunder. 
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Från ett produktionsperspektiv saknar vi en motivering från Svenska kraftnät beträffande 
valet av rörlig kostnad för gasturbiner som referens för abonnemangsöverskridande. 
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