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Tariffer för en effektiv klimatomställning 

Prissättningen av el, både inom elhandel och eldistribution, är det enskilt viktigaste verktyget vi har 

idag för att vägleda och styra elanvändare mot en minskad energi- och effektanvändning. 

Beteendeförändringar och effektiviseringsåtgärder bedöms ha en avgörande roll i 

klimatomställningen1,2 och är en förutsättning för ett samhällsekonomiskt effektivt och välfungerande 

elsystem. 

Energimarknadsinspektionens nuvarande förslag på föreskrifter om tariffutformning går stick i stäv 

med Parisavtalet och EU:s ambitioner att öka medborgarnas incitament för och möjligheter att bidra 

till klimatomställningen. Omfattande forskning, både i och utanför Sverige, visar att tidsvarierande 

elprissättning — såsom effekttariffer och timprissättning — inte bara skapar incitament för 

elanvändare att investera i effektiv och smart teknik samt anamma mer hållbara 

elanvändningsbeteenden, utan också utgör en viktig signal om vilket beteende som är önskvärt i och 

förväntat av samhället3. Vice versa har fasta avgifter visat sig ha den motsatta effekten, vilket syns 

mycket tydligt när individuell mätning och debitering av el och vatten implementeras och leder till 

stora och omedelbara förbrukningsminskningar i flerbostadshus4,5. 

Beklämmande nog föreslår Energimarknadsinspektionen att tre tariffkomponenter ska bli 

obligatoriska, ”en energiavgift, en fast avgift baserad på kundspecifika kostnader och en fast avgift 

baserad på övriga kostnader”. Vidare skriver Energimarknadsinspektionen att ”denna indelning 

kommer troligtvis leda till att de flesta kunder får betala en större andel fast avgift och en mindre 

andel rörlig avgift än vad de gör idag”. Att föreslå en ökning snarare än en minskning av andelen 

fasta kostnader, samt att inte kräva en effektkomponent eller annan form av tidsvarierande 

priskomponent som kan översätta belastningen av elnätet till en signal som människor och smarta 

tekniska lösningar kan förstå, är ett förödande förslag i en tid när takten i klimatomställningen och 

utvecklingen av ett smart effektivt elnät måste öka avsevärt. Det faktum att endast en bråkdel av 

landets elnätsföretag infört en effekt- och/eller tidskomponent i sina tariffer, trots att behovet av 

efterfrågeflexibilitet är enormt och forskningen visat på fördelarna med sådan prissättning under lång 

                                                        

1 IEA. (2021). World Energy Outlook 2021. Tillgänglig: https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-

789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf  
2 IEA. (2021). Energy efficiency 2021. Tillgänglig: https://iea.blob.core.windows.net/assets/9c30109f-38a7-4a0b-b159-

47f00d65e5be/EnergyEfficiency2021.pdf  
3 Öhrlund, I. (2020). Demand Side Response: Exploring How and Why Users Respond to Signals Aimed at Incentivizing a Shift of 

Electricity Use in Time (PhD dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis. Tillgänglig: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-416907. 

4 Elinder, M., Escobar, S.,Petré, I. (2017). Consequences of a price incentive on free riding and electric energy consumption. Tillgänglig: 

https://doi.org/10.1073/pnas.1615290114  
5 Elinder, M., Hu, X., Liang, C. (2021). Water Conservation  and the Common  Pool Problem: Can Pricing Address FreeRriding  in 

Residential  Hot  Water Consumption? Tillgänglig: https://www.ifn.se/media/mhgpjh3f/wp1402.pdf  
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tid, visar på att elnätsföretagen har svårt att hantera frågan på egen hand och därmed på behovet av att 

Energimarknadsinspektionen ställer krav på just detta. 

Vi anser att Energimarknadsinspektionen i sin konsekvensutredning6 lägger en allt för stor vikt vid 

principen om kostnadsriktighet, vilket är en princip som inte har hängt med i samhällsutvecklingen 

och därmed inte är förenlig med behovet av en snabb och samhällsekonomiskt effektiv 

klimatomställning. Resultatet är ett tariffutformningsförslag som värnar om en föråldrad 

prissättningsmodell som inte ger tillräckliga incitament för en ökad efterfrågeflexibilitet och 

energieffektivisering. Detta på bekostnad av medborgarna och det samhällsmål som trots allt står 

högst på den politiska och samhälleliga agendan: en snabb och effektiv klimatomställning. 

Forskargruppen Uppsala Smart Energy Research group (USER) vid Uppsala universitet, vilken 

studerat behovet och effekterna av tidsvarierande prissättning inom eldistribution och elhandel under 

många år, uppmanar Energimarknadsinspektionen att se över sitt förslag på föreskrifter om 

tariffutformning. Detta med hänsyn till det enorma behovet av ökad efterfrågeflexibilitet och 

energieffektivisering. Vi uppmanar Energimarknadsinspektionen att återkomma med ett förslag som 

skapar tydliga och kraftfulla incitament för hushåll och företag att investera i effekt- och 

energieffektiviseringar samt anamma elanvändningsbeteenden som bidrar till att Sverige når 

klimatmålen. Ett sådant förslag skulle konkret innebära en minimering av andelen fasta kostnader och 

ett krav på en effektkomponent eller annan form av tidsvarierande priskomponent som i största 

möjligaste mån representerar situationen i det aktuella elnätet. En sådan utformning är nödvändig för 

att konsumenter och tekniska lösningar ska kunna bidra till ett effektivt och välfungerande 

energisystem och därmed klimatomställningen. 
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