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Tröskeleffekter och förnybar energi – förslag till permanent 
lösning 
M2015/1982/Ee  
Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterar förslag till permanent lösning för att 
minska så kallade tröskeleffekter vid anslutning av storskalig förnybar elproduktion. 
Förslagen innebär att elproducenten endast bär ”sin andel” av kostnaden för en nätför-
stärkning. Kostnaden för outnyttjad kapacitet bärs av nätägarens kunder genom att 
investeringen läggs in kapitalbasen (under rådande intäktsreglering). För att begränsa 
avgiftshöjningarna för dessa presenteras två olika möjligheter till finansiering av nätför-
stärkningarna. Ei förordar inrättandet av central fond finansierad via Svenska kraftnät. 
Konjunkturinstitutet avstyrker de förslag som presenteras. Skälen till detta sammanfat-
tas nedan.  

 Tröskeleffekter anses bero på svårigheter för elproducenter att koordinera sina 
investeringar. Ingenting hindrar emellertid producenter av förnybar el att (kon-
traktmässigt eller ägarmässigt) samla ihop efterfrågan på nätkapacitet.  
 

 Att nätägaren bedömer sannolikheten som låg för att ytterligare elproducenter 
snabbt ansluter sig och därför kräver en hög anslutningsavgift av den första el-
producenten, är en konsekvens av sedvanlig marknadsrisk och ej skäl till att 
låta nätägaren beskatta sina kunder.  

 
Om Sverige ändå vill införa något av förslagen behövs ytterligare utredning. Exempel-
vis är det i utredningen oklart om räntan på lånen ska vara subventionerad eller mark-
nadsmässig (se stycke 4, s. 20) Till skillnad mot vad utredningen antyder, bidrar inte 
förslaget till att mer grön el byggs. Istället är det elcertifikatsystemet som säkerställer 
kvantiteten förnybar elproduktion. Ei:s förslag torde dock medföra att förnybarhetsmå-
let uppnås till en onödigt hög samhällsekonomisk kostnad genom att elanvändare sub-
ventionerar mer kostsamma projekt.  
 
KI ser med förvåning på att Ei, vars huvuduppgift är att värna konsumentintresset 
gentemot nätägarnas monopolmakt, relativt okritiskt föreslår system som höjer de av-
gifter som tas ut av nätkunderna.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Anna Mansikkasalo och Björn Carlén. 
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