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Yttrande över NordREGs ”draft reports”
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har fått möjligheten att lämna sina synpunkter på
följande tre ”draft reports”:
1. The Integrated Nordic end-user market.
2. Development of a Common Nordic Balance Settlement
3. A common definition of system operators
OE vill lämna följande synpunkter på de tre rapporterna :
OE vill först betona nödvändigheten av det snarast möjligt etableras en integrerad nordisk elmarknad för
att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens på elmarknaden. OE ser därför mycket positivt på
det arbete som redovisas i rapporterna.
OE anser att rapporterna på ett förtjänstfullt sätt kartlägger nuläget i nordens respektive länder och
identifierar vilka problem som måste åtgärdas och vad som måste harmoniseras för att det skall vara
möjligt att skapa en integrerad nordisk slutkundsmarknad.
Respektive frågeställningar och målsättningen för verksamheten i de två senare rapporterna är
nödvändiga steg för att närma sig en integrerad nordisk elmarknad. I bägge dessa rapporter finns det
klara förslag till hur man skall gå vidare i det fortsatta arbetet för att närma sig målen. Förslagen till
fortsatt arbete i dessa två rapporter framstår som rimliga och väl avvägda.
Beträffande den första rapporten om den integrerade nordiska slutkundmarknaden visar den utförliga
kartläggningen och analysen på ett tydligt sätt vad som behöver åtgärdas, men det saknas en konkret
handlingsplan för det fortsatta arbetet. OE anser att det är viktigt att det snarast och senast under 2006
utarbetas en sådan plan för det fortsatta arbetet. Tidplanen för arbetet med att skapa en integrerad
nordisk slutkundsmarknad måste forceras och borde enligt OE slutföras inom högst tre år. OE deltar
gärna i ett arbete med att prioritera vilka åtgärder som skall genomföras först.
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