
Effekt i Sydsverige
Tillgång och priser



Sydsvenska Handelskammaren  

 Tillgång till el vid expansion

 Nätutbyggnad regionalt och lokalt viktig komponent

 Konkurrenskraftiga och rättvisa priser

 Elområden – flaskhalsavgifter

 Installerad effekt i Sydsverige

 Transmission

 Gasnätet i SydVäst (Malmö-Göteborg)



Svenska stamnätet för gas

• Viktig komponent i energi-systemet

• Avlastar elnät i sydsverige och
västsverige (ink. Göteborgsregionen)

• Infrastruktur för biogas kan byggas upp
– Sverige kan bli självförsörjande

• Bör behandlas som el avseende
kompensation

Gasdrivna svenska produkter
Chips, kaffekoppar och 

aluminium flour utvunnet vid 
gödselproduktion



Flaskhalsavgifter måste
användas aktivt 
(enligt förordningen)

 Skall användas för tex motköp (vilket ökar kapacitet i 
köpande elområden)

 Anläggningar finns i Sydsverige och i Danmark

 Skall användas för nätinvesteringar och ökad kapacitet i 
sammanlänkning

 Stamnät till havs - Anslutning av kabel till energiöar 
bör ingå i detta – kan ge snabb effekt

 Projekt med kablar kan sjösättas snabbt. Teknik 
finns i Sverige (NKT)

 Pröva om sammanlänkning kan underlättas genom 
mer regionala/lokala insatser i nät



Olika spotpris, Olika energiskatt
Nationellt pris sänker kostnad för SE3 och SE4

Norr kan kompenseras med ytteligare skatterabatter

Villa 20.000 Kwh, priser - utfall 2021 Skillnader

helår 2021
Luleå 
(SE1)

Sundsvall 
(SE2)

Stockholm 
(SE3)

Malmö 
(SE4)

Nationellt (vägt 
medel)

Malmö vs Luleå   
(SE4-SE1)

Stockholm vs Luleå 
(SE3-SE1)

spotpriser 8 645 8 658 13 432 16 373 12 990 7 728 4 787

energiskatter 5 280 5 280 7 200 8 671 7 008 3 391 1 920

moms 4 623 4 626 6 300 7 401 6 141 2 778 2 778

13 897 9 485

Nätavgifter mellan 1.500-5.500 med stor varians i elnätsregioner

Exklusive elbolagens kostnader



Elproduktionen skall öka i 
dyra elområden och trycka 
ner utgångspriset där.

• I stället har prisskillnaderna blivit 
industripolitik och styr näringslivets 
resursallokering. 

Flaskhalsavgifternas funktion
är att aktivt minska skillnader
och bygga bort dem. 

Elområden är 
en metod för 
utjämning av 
priser mellan 
områden – på 
två sätt.



EU 2019:943 art 19 reglerar flaskhalsavgifter

19.2. Flaskhalsavgifter SKALL gå till

a) Att garantera kapacitet – tex genom motköp

b) Öka överföringskapaciteten, täcka kostnader för 

nätinvesteringar i syfte att minska begräsning i 

sammanlänkningen

19.3 om (a) och (b) ovan gjorts kan de användas vid 

beräkning av nätavgift

19.5 – TSO (Svenska kraftnät) skall planera för detta och rapportera senast 1 mars varje år (med start 2020)



”Det höga inflödet av kapacitetsavgifter under året har lett till att 

affärsverket amorterat av alla lån och nu har ett överskott som är 

placerat hos Riksgälden.” 

SVK 12 nov 2020

Bundesnetzagentur publicerar detta och investerar i art 19.2

Svenska kraftnät investerar inte enligt 19.2 



SVK: Rapportering och planer saknas

”Det höga inflödet av kapacitetsavgifter under året har lett till att affärsverket amorterat av alla lån och nu har ett överskott

som är placerat hos Riksgälden.” SVK 12 nov 2020


