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REMISS: Promemoria Särskilt investeringsutrymme för 

elnätsverksamhet 

I2020/03221 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian ”Särskilt 

investeringsutrymme för elnätsverksamhet”, I2020/03221. 

 

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 600 000 medlemmar och 4000 

bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten går 

tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

 

 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Mikael Rosén, senior energikonsult, 

mikael.rosen@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Lago 

Förbundsordförande  
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HSBs synpunkter på utredningen 

HSB lämnade i april ett remissvar på regeringens förslag om lag om särskilt investerings-

utrymme för elnätsverksamhet där förslaget avstyrktes. 

HSB kan konstarera att omarbetningen av det i denna promemoria och förslag till ny lagtext har 

skett några förbättringar men vi avstyrker fortfarande den nu föreslagna lagen med följande 

motiveringar. 

HSB anser fortfarande att denna lag inte tydligt skulle skapa de incitament som skulle behövas 

för att genomföra framåtsyftande elnätsinvesteringar då det fortfarande saknas tydliga krav på 

elnätsföretagen att motivera vilka investeringar de avser att göra och hur dessa då skulle öka 

kapaciteten i elnäten och därmed fortfarande är utformad på ett sådant sätt att överrullningen 

kan komma att leda till utökade vinster snarare än att hjälpa till att lösa kapacitetsutmaningen 

vilket är dess uttalade syfte. 

Det är positivt att man givit nätmyndigheten möjligheten att meddela föreskrifter om 

redovisning av investeringarna samt tillsynsmöjligheter men det saknas fortfarande 

sanktionsmöjligheter. 

Det finns fortfarande en diskrepans mellan kapitalbaskravet, numera föreslaget till 1 % per år, 

och vad som kan anses vara rimlig reinvesteringstakt, 2-2,5 % per år. Den skillnaden menar 

HSB fortfarande är för stor. HSB håller med om att ett allt för högt kapitalbaskrav kan komma 

att leda till ”gold-plating” men anser samtidigt att detta kan undvikas genom tydligare krav på 

investeringarna. 


