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Remissyttrande över delbetänkandet El- och naturgasmarknaderna –
europeisk harmonisering (SOU 2003:113)
Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från
elmarknadens dominerande oligopolföretag. Verksamheten syftar till att åstadkomma förutsättningar för
verklig konkurrens på elmarknaden. Detta remissvar fokuserar därför på de frågor i delbetänkandet som
har betydelse för konkurrensen på elmarknaden.

Angivande av elens ursprung
Oberoende Elhandlare avstyrker utredningens förslag om en anpassning till elmarknadsdirektivets
föreskrifter om ”angivande av elens ursprung”. Ett krav på att elleverantörer på eller i samband med
fakturor och i reklam som riktar sig till elanvändare ska lämna uppgift om ursprunget av den el som säljs
grundar sig på en god princip om ”innehållsdeklaration” och en möjlighet för konsumenten att göra
aktiva miljöval. Att tro att denna princip kan tillämpas på elmarknaden utan vidare är emellertid en
missuppfattning.
Utöver ovanstående ska elleverantören, enligt utredningen, även förse elfakturan med ”hänvisning till
befintliga referenskällor, t.ex. webbplatser, lämna uppgift om vilken inverkan på miljön elen från den
aktuella bränslesammansättningen haft under det gångna året, i vart fall i form av utsläppt CO2 och
radioaktivt utsläpp”.
Från konkurrenssynpunkt vore systemet direkt kontraproduktivt, eftersom det skulle komplicera en
redan svåröverskådlig elfaktura och därmed ytterligare minska kundrörligheten på elmarknaden. Den
meradministration och de nya behov av kontrollsystem som systemet skulle skapa är mycket
omfattande. Dessutom skulle innehållsdeklarationen bli svår att tolka. Oberoende Elhandlares
bedömning är att miljöintresset bättre tas tillvara med nuvarande möjlighet att välja olika typer av
miljöcertifierade elleveranser. Exempelvis erbjuder Svenska Naturskyddsföreningen en certifiering av el
enligt ”Bra Miljöval”-kriterier för minskad klimatpåverkan. Vi välkomnar en ytterligare utveckling av
denna typ av produktdifferentiering.
Oberoende Elhandlare föreslår därför att Sverige begär ett undantag från denna del av
elmarknadsdirektivet.
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Anskaffande av förlustel
Utredningens förslag beträffande anskaffande av förlustkraft tillstyrks av Oberoende Elhandlare, dvs. att
alla juridiska personer som bedriver nätverksamhet och som anskaffar el för att täcka nätförluster ska
göra detta i enlighet med öppna, icke-diskriminerade och marknadsorienterade förfaranden.

Gemensamma ledningsfunktioner m.m.
Oberoende Elhandlare avstyrker utredningens förslag om införandet av en regel med innebörden att en
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i ett nätföretag inte samtidigt får vara
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i en juridisk person som bedriver produktion
av eller handel med el.
De grundläggande konkurrensproblemen på den svenska elmarknaden är av strukturell art. Tre vertikalt
integrerade storkoncerner dominerar elmarknaden – det gäller såväl elhandels- och elnätsektorn som
elproduktionssektorn. Även den minsta av dessa tre koncerner har över 800 000 elnätkunder.
Det faktum att det efter Sydkrafts köp av Graninge inte finns någon från oligopolet fristående koncern
som har fler än 100 000 anslutna kunder bör inte användas som förevändning att avstå från direktivets
möjlighet till undantag. Tvärtom bör det uppfattas som en varningssignal och ett tecken på osunda
konkurrensförhållanden. Ett förbud mot gemensamma ledningsfunktioner för de mindre koncernerna på
elmarknaden skulle urholka deras konkurrenskraft ytterligare och därmed bidra till fördjupad
marknadskoncentration.
Oberoende Elhandlare anser att Sverige ska tillämpa direktivets möjlighet till undantag för företag som
har mindre än 100 000 anslutna kunder.

Tillsynsmyndighet
Oberoende Elhandlare tillstyrker utredningens förslag att nätmyndighetens tillsyn ska utvidgas till
att även omfatta efterlevnaden av förordningen om gränsöverskridande handel med el och de riktlinjer
och villkor som har utfärdats med stöd av denna.

Oberoende Elhandlare avstår från att lämna synpunkter på utredningens övriga förslag.

För Oberoende Elhandlare
Johan Öhnell, ordförande
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