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Konjunkturinstitutet (KI) har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport ”Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar”. KI välkomnar de förslag som lämnas. Nedan kommenteras kort varför.
Ei har inte kunnat identifiera några positiva samhällsekonomiska konsekvenser av befintlig
undantagsregel avseende nättariffer för mindre produktionsanläggningar. Enligt Ei:s uppdrag
ska dock anläggningar som redan omfattas av undantaget inte få det sämre (s 11). I rapporten
föreslås därför att undantaget tas bort för nya anläggningar, men inte för anläggningar som
redan omfattas. KI anser, precis som Ei, att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv hade
varit bättre att ta bort undantagsregeln både för befintliga och nya anläggningar (s 93), men
inser att det inte är möjligt utifrån Ei:s uppdragstext. Vidare föreslås ett slopande av kravet
att mikroproducenter av el måste vara nettoanvändare för att inte behöva betala full nätavgift
för inmatning (s 94). KI välkomnar båda förslagen – de bidrar till effektivare nyttjande av elnäten och minskar snedvridningar på elmarknaden.
Dessutom föreslår Ei att inget extra stöd bör ges till ägare av vissa produktionsanläggningar
av förnybar el som gjort tidiga icke lönsamma investeringar inom ramen för elcertifikatsystemet. Risktagande förekommer på alla marknader och dålig lönsamhet på grund av att utvecklingen av elcertifikatpriset missbedömts av marknadsaktörer är inget marknadsmisslyckande. KI har inte heller här några invändningar utan instämmer med Ei i att statlig styrning
(här i form av en subvention) ska motiveras utifrån marknadsmisslyckanden och att, som
konstateras i rapporten (s 86), ”Dålig lönsamhet är i sig inte ett motiv till att ge ett ekonomiskt stöd”.
Snarare, eftersom ett sådant stöd inte bidrar till ökad elproduktion (s 87), betonar KI att det i
allra högsta grad är att betrakta som kostnadsineffektiv statlig styrning.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Anna Dahlqvist. I den slutliga handläggningen av remissvaret har också Pelle Marklund.
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