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Vad påverkar 
elnätsföretagens 
lönsamhet?



Att bedriva elnätsverksamhet är omgärdat av flera olika regelverk
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Elektricitet är farligt

Särskild lagstiftning med strikt 
ansvar samt standardiserade 

arbetssätt

Elektricitet är samhällsviktigt

Särskilda regler runt beredskap 
och leveranssäkerhet Många 

aktörer omfattas av 
Säkerhetsskyddslagen

Elnätsverksamhet bedrivs som 
legalt monopol

Särskilda krav på hur 
verksamheten bedrivs samt 

reglering av intäkter



Elnätsföretagens intäkter är reglerade

• För att skydda elnätsföretagens kunder från oskälig prissättning 
finns en särskild reglering.

• Elmarknadsdirektivet utgör grunden, men ganska stora nationella 
skillnader inom EU. I Sverige finns grunden i ellagen med tillhörande 
förordningar samt myndighetsföreskrifter från 
Energimarknadsinspektionen (Ei). Flera aspekter av regelverket har 
varit och är föremål för domstolsprövning.

• Ei beslutar om ett tak för nätföretagens intäkter – en intäktsram -
för en period om 4 år i taget. Elnätsföretagen sätter sina egna priser 
så länge de håller sig under taket. En del företag utnyttjar hela 
intäktsramen, andra inte.
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Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader och ge rimlig 
avkastning
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Löpande 
påverkbara 
kostnader

Löpande 
opåverkbara 
kostnader

Effektiviseringskrav

Löpande kostnader

Avskrivningar Avkastning

Kapitalkostnader

Kvalitetsjustering 
och incitament

Justering för föregående periods över-
/underuttag

Intäktsram

Kapitalbas

Löpande kostnader 
ersätts på ett eller annat 
sätt baserat på verkliga 
kostnader

Kapitalkostnader baseras i sin 
helhet på en kapitalbas 
beräknad med utgångspunkt i 
företagets 
anläggningstillgångar –
verkliga kapitalkostnader 
påverkar inte tillåten intäkt



Kapitalbasen baseras inte på verkliga utgifter för anläggningar
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Löpande 
påverkbara 
kostnader

Löpande 
opåverkbara 
kostnader

Effektiviseringskrav

Löpande kostnader

Avskrivningar Avkastning

Kapitalkostnader

Kvalitetsjustering 
och incitament

Justering för föregående periods över-
/underuttag

Intäktsram

Kapitalbas

Skötsel av anläggningar 
påverkar företagens 
löpande påverkbara 
kostnader – ersätts 
baserat på företagets 
historiska kostnader.

Under innevarande period 
2020-2023 används 
företagens kostnader 
2014-2017 som referens.

Byggnation av anläggningar 
påverkar företagets kapitalbas
och därmed kapitalkostnader.

Anläggningar värderas till >90 % 
med normvärde via en 
standardprislista. Verkliga 
utgifter påverkar inte 
(med ett stort undantag –
Svenska kraftnäts anläggningar 
värderas till anskaffningsvärde)-

Finns särskilda skäl får 
normvärde frångås.



Sammanfattning

Elnätsföretagens intäkter är reglerade – ett projekts eller en verksamhets lönsamhet bedöms normalt 
efter hur intäktsramen påverkas

Löpande kostnader ersätts baserat på verkliga kostnader (”rakt av” eller baserat på en historisk 
referens)

Kapitalkostnader baseras på standardkostnader med möjlighet att över- eller underprestera
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Regleringen skapar incitament att investera till låg kostnad 
– mindre fokus på löpande kostnader (idag)
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