Stockholm 2006-09-18
Regeringen (Samhällsbyggnadsdepartementet)
Kopia till: Energimarknadsinspektionen vid
statens energimyndighet

Angående Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning
och rapportering av överförd el.
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) är oroad över den låsning som har skett i arbetet med de
nya föreskrifterna, när det gäller tidpunkten för rapportering av mätvärden för schablonavräknade
uttagspunkter (8 kap.6 §).
Oberoende Elhandlare anser att det inte är rimligt att rapporteringen skall försenas på detta sätt och att
en sådan försening får påtagliga negativa konsekvenser för kunderna. Hela reformen om månadsvis
avläsning bygger på att alla kunder ska kunna få månadsfakturor med sin verkliga förbrukning. Genom
att ha gränsen 10 dagar blir det omöjligt att fakturera kunderna och ha förfallodag den sista i månaden,
vilket är ett mycket tydligt krav från kunderna.
Inom två dagar finns normalt drygt 99% av mätvärdena och därför bör den föreskrivna rapporteringen
ske då. Den ca 1% av mätvärdena som krånglar på något sätt får hanteras i särskild ordning och
rapporteras senast inom tio dagar.
Det är även av största betydelse att föreskrifterna lever upp till den allmänna skrivningen i föreskrifterna
att rapporteringen ska ske konkurrensneutralt. De elhandelsföretag som ingår i koncerner som äger elnät
får med 10 dagar en extrem konkurrensfördel eftersom de får tillgång till värdena betydligt tidigare än
externa elhandlare.
Datahanteringen sker med elektronisk utrustning och den absoluta merparten av data kan skickas inom
24 timmar. Ett regelverk som stipulerar tio dagars tidsutdräkt skulle i detta sammanhang även motverka
elbranschens intentioner i samband med kundoffensiven och arbetet med informationshanteringsväxeln
EMIX. OE menar därför att tiden för rapportering till elleverantör av enskilda mätvärden för en
schablonavräknad punkt bör fastställas till två eller tre dagar efter leveransmånadens slut.

OE har framfört dessa synpunkter till Energimarknadsinspektionen (EMI) såväl skriftligen som vid möte
med EMI:s chefjurist. Våra strävanden hittills varit resultatlösa och gränsen tio dagar står oförändrad i
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det nu aktuella förslaget till föreskrifter. Vi vill därför med detta brev även för regeringen framhålla det
orimliga i att införa en sådan tidsgräns i föreskrifterna.
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