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REMISSVAR PÅ ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS 

RAPPORT NYA REGLER FÖR ELNÄTSFÖRETAGEN 

INFÖR PERIODEN 2020-2023 (EI R2017:07) 

 

HSB tillstyrker Energimarknadsinspektionens förslag till författningsreglerad 

avkastning. 

 

Elnätsregleringen bör ta sin utgångspunkt i att skydda konsumenter och kunder från 

oskäliga priser på en monopolmarknad. Energimarknadsinspektionen visar i sin rapport 

att dagens reglering inte räcker. Elnät är en grundläggande samhällstjänst som alla bör  

ha tillgång till, därtill är det en monopolmarknad. Detta gör att riskerna för företagen är 

låga och detta måste återspeglas i nivån på avkastningen på ett mycket bättre sätt än vad 

hittills varit fallet.  

 

HSB Riksförbund menar att Energimarknadsinspektionens förslag är väl avvägt och har 

förutsättningar att åstadkomma det nödvändiga konsument- och kundskyddet samtidigt 

som det ger elnätsföretagen en skälig vinst som står i proportion till branschens risker. 
 

Den reglering som Energimarknadsinspektionen nu föreslår är att föredra framför 

utveckling av praxis i domstol. En legal plattform för intäktsramarna har saknats vilket 

har lett till omfattande domstolsprocesser. Det finns idag en oacceptabel inbyggd 

systematisk obalans i förhållandet då enbart leverantörer och inte kunder har 

prövningsrätt. Eftersom området hade för avsikt att utvecklas genom praxis har 

domstolsbesluten varit vägledande också för övriga företag – även de som inte klagat på 

Energimarknadsinspektionens beslut. I huvudsak har domstolarna gått på företagens 

linje, vilket medfört betydligt större kostnadsökningar än i Energimarknads-

inspektionens bedömningar och underlag för intäktsramarna. 

 

HSB anser att den metod som föreslås, WACC-metoden, är en vedertagen modell som 

redan idag används i Sverige och nätreglering i flera europeiska länder och ställer oss 

positiva till förslaget av hur ingående parametrar föreslås regleras, så långt möjligt där 

det finns användbart underlag. 
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HSB anser att det är klokt att utgå ifrån en metod som återspeglar de verkliga 

förhållandena på kapitalmarknaderna och tillstyrker därför förslaget som möjliggör att i 

efterhand justera parametrarna riskfri ränta, skuldandel, kreditriskpremie och 

tillgångsbeta.  

HSB anser ser det är klokt att modellen utgår från prognoser men justerar för faktiskt 

utfall under tillsynsperioden för verkliga förhållande på kapitalmarknaden (riskfri ränta, 

skuldandel, kreditriskpremie och tillgångsbeta) samt för inflation och skattesats. Det 

bidrar ytterligare till att minska risken och öka förutsägbarheten. Det är dock viktigt att 

följa upp så detta leder till stora svängningar i nätavgifterna då den retroaktiva 

justeringen sammanfaller med den nya nivån för nästkommande period.  

HSB ser även positivt på att den så kallade 38-årsregeln tas bort då denna skulle 

innebära orimlig överkompensation för elnätsföretagen. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

HSB Riksförbund 

Anders Lago  

Förbundsordförande 


