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Förslag till hantering av frågan om Centralt Anläggningsregister i proposition mars 2006
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har drivit frågan om införandet av ett centralt
anläggningsregister. En kommunikationscentral med mätarställningar och övrigt utbyte av information
som sker mellan nätägare och elhandlare enligt av Energimyndigheten utfärdade föreskrifter. OE är
mycket positiva till det initiativ som Svensk Energi tagit hösten 2005 med EMIX, ett system som
hanterar alla kommunikationsprocesser på elmarknaden. Själva anläggningsregistret ligger lokalt hos
aktörerna. EMIX fungerar dock som El- och gasmarknadsutredningens redovisade förslag med ett
centralt anläggningsregister som fungerar som kommunikationscentral.
Vår bedömning är att en kommunikationscentral är en mycket viktig förutsättning för att elmarknaden
och reformen om månadsvis avläsning ska fungera fullt ut. I El och Gasmarknadsutredningen
analyserade man olika nivåer på det centrala anläggningsregistret och föreslog i betänkandet ett
anläggningsregister som enbart innehåller grundläggande registerfunktioner, men inte fungerar som
kommunikationscentral. Genom Svensk Energis arbete denna höst, där OE har deltagit, finns
förutsättningar att gå direkt på en mer heltäckande lösning. Denna skulle både säkerställa elmarknadens
funktion och all kommunikation mellan nätägare och elhandlare till en betydligt högre kvalitet än idag.
Vidare skulle kommunikationen mellan elmarknadens aktörer säkerställas vid utbytet av de månadsvisa
mätarställningar som ökar varje månad inför 2009.
Vi har förstått att Samhällsbyggnadsdepartementet i sin proposition i vår inte kommer lagstifta om
införandet av ett system med anläggningsregister och en fungerande kommunikationscentral. Vi anser
att fördelarna med ett sådant system finns väl belysta i El och Gasmarknadsutredningen och att det
arbete som Svensk Energi gjort med EMIX kan ligga till grund för införandet. I El och
Gasmarknadsutredningen redovisas, väl analyserade, fördelarna med att Svenska Kraftnät är huvudman
för registret. Vi stödjer utredningens bedömning och ser Svenska Kraftnäts arbete med olika råd som ett
mycket bra sätt att säkerställa att branschen får ett inflytande över kommunikationslösningen.
Vi föreslår därför att regeringen, som ett alternativ till ett centralt anläggningsregister, ger Svenska
Kraftnät i uppdrag att ta fram ett förslag på hur organisationen för en kommunikationslösning enligt
EMIX kan genomföras och att samtidigt utreda hur konkurrensneutraliteten därvid skall säkerställas
genom att Svenska Kraftnät själv är huvudman för EMIX eller på annat sätt. En kommunikationslösning
bör enligt OE innehålla följande krav:
•

Användandet av registret görs obligatoriskt genom avtal med Svenska Kraftnät(EDIEL)/ingå i
föreskrifter för rapportering från nätägare och elleverantörer.
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•
•
•
•
•

Att all kommunikation mellan nätägare och elhandlare går via EMIX, oberoende om mottagaren
är en extern elhandlare eller ett systerföretag till nätägaren
Svenska Kraftnät deltar i EMIX
Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn.
Att prissättning blir konkurrensneutral och gynnar en rörlighet på elmarknaden
Att registret ska vara i drift senast 1 juli 2008

En fungerande kommunikationen mellan elmarknadens aktörer är av största betydelse för att säkerställa
att kundens byte av leverantör och att reformen om månadsvis avläsning sker på ett konkurrensneutralt
sätt. Det är därför av största vikt att Svenska Kraftnät får detta uppdrag i vårens proposition.
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