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Ref: 2021/3256 

Remissvar: Tariffsänkning under innevarande år 

Vattenfall tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på förslaget. Vattenfall har som både 

inmatnings- och uttagskund deltagit i tarifföversynens referensgrupp, samt de separata möten 

som hållits för förslagets utveckling.  

 

Vattenfall svarar på frågorna besvara i remissen 

Fråga 1. Ja, Vattenfall AB står bakom förslaget om tariffsänkning och därmed att skriva under 
ett ändringsavtal till Nyttjandeavtalet. 

Fråga 2. Ja, Vattenfall AB accepterar en månads framförhållning från det att Svenska kraftnät 
lämnar besked om tariffsänkning för 2022 till dess att sänkningen träder i kraft. 

 

Vattenfalls övergripande synpunkter 

Vattenfalls vill i övrigt framhålla ett par övergripande aspekter av situationen med extrema 
överskott av så kallade flaskhalsintäkter. 

För det första. Återföring av flaskhalsintäkter via en nedsättning av stamnätstariffen har en 
relativt svag koppling till det kollektiv av nätkunder som får anses ha drabbats hårdast av de 
senaste årets begränsningar i överföringsnätet.  

I förhållande till anslutna elkunders förväntningar finns därutöver en kommunikativ utmaning 
för regionnätsföretagen och Svenska kraftnät. En sänkning av stamnätstariffen kommer per 
definition alltid nå slutkunderna, men inte så att Svenska kraftnäts sänkningar ”omedelbart” 
går rakt igenom som en sänkt elnätstariff för anslutna uttagskunder. Sänkningen kommer 
istället kunden tillgodo med en viss fördröjning, där även andra faktorer än kostnaden för 
stamnätsabonnemanget påverkar det slutliga utfallet. 

För det andra. Vattenfall står tydligt bakom EU-regelverket som medger tariffsänkningar 
endast i undantagsfall och där alla medel att upprätthålla och öka överföringskapaciteten har 
uttömts. Det är Vattenfalls uppfattning att Svenska kraftnät skulle kunna öka ansträngningarna 
att mothandla överföringskapaciteten mellan de svenska elområdena, åtminstone upp till 
normala så kallade NTC-nivåer, och därigenom både minska inflödet av flaskhalsintäkter och 
minska uppkomna prisskillnader och prisvariationer.  
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För det tredje. Att driva och utveckla elnät är en långsiktig affär och är som sådan betjänt av 
stabila och förutsägbara avgifter. Vi välkomnar därför de delar i förslaget som har för avsikt att 
signalera en plan över de närmaste åren. Stamnätstariffens utformning över tid bör vara så 
stabil som möjligt. 
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Vattenfall AB 

 

Anja Alemdar 

Chef Public & Regulatory Affairs Sweden 

 


