	
  
	
  

	
  

Aktiviteter under 2011

Oberoende Elhandlare har under 2011 fortsatt att arbeta aktivt med att driva de för
oss strategiska frågorna hos riksdag, departement och myndigheter.
Prisområdesfrågan
OE har fortsatt att verka för att motverka de negativa effekterna av en uppdelning
av Sverige i flera prisområden. Vi har träffat Regeringskansliet,
Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och
framfört OEs synpunkter i denna fråga. Vi har bl.a. drivit frågan ett SVK bör ställa
ut CfD för att förbättra likviditeten på denna marknad och därigenom sänka
kostnaden för prissäkringar.
Nordisk slutkundsmarknad
OE har aktivt drivit frågan om en gemensam nordisk slutkundsmarknad med en
enkontaktmodell från 2015. Vi menar också att den nordiska marknaden bör kunna
vara en förebild när man vidareutvecklar en europeisk elmarknad.
Timvis mätning av el
OE har aktivt drivit frågan om timvis mätning för alla kunder elkunder på sikt, i ett
första steg för alla kunder med minst 8000kWh per år senast 2013. Krav på
standardiserade utgångar på elmätarna så att kunderna kan ta ut mätvärden i realtid.
Kunderna äger mätvärdena.
Ursprungsmärkning
OE har deltagit i referensgruppen till EI:s utredning om ursprungsmärkning av el.
Vi menar att all el som säljs bör ha ursprungsgarantier på nordisk bas.

	
  
	
  

	
  

Vertikal separation av elproduktion och handel med el
OE har under året fortsatt diskutera vårt förslag till en vertikal separation av
produktion av el och handel med el med flera representanter på EU-kommissionens
Energidirektorat.
Nettodebitering för att underlätta för mikroproducenter
OE har också aktivt drivit frågan om nettodebitering för att underlätta för
mikroproducenter. OE anser att nettodebiteringen bör göras per timme. Vi förordar
också att man underlättar för mikroproducenter genom att införa en
enkontaktsmodell analog med den som vi driver för slutkunder.
Tre frågor
För att motverka extrema prisspikar driver OE under våren 2011 följande tre frågor
:
1. Att effektreserven bjuds in på Nord Pool tidigare och prissätts på ett annat sätt
än idag.
2. Att kontrakten till elanvändarna utformas så att man får en priselasticitet på
efterfågesidan på spotmarknaden. Vi menar också att det är rimligt att använda sig
av en andra budomgång om man ej får något priskryss i den första vändan.
3. Att TSO:erna ges incitament att bygga bort flaskhalsar samt att vidmakthålla
en hög tranmissionskapacitet.
Möten med departement och myndiheter m.m.
Johan Ö, Claes och Bo hade den 3 februari ett möte med Dan Sjöblom som är den
nya generaldirektören på KKV.

	
  
	
  

	
  

Bo redovisade OE:s synpunkter på FTR på den nordiska elmarknaden. på en
workshop som Elforsk arrangerade den 4 april.
Johan Ö och Bo hade ett möte med Energienheten på Näringsdepartementet den 17
februari.
Claes och Bo hade den 28 februari ett möte med Mikael Odenberg och Magnus
Stephansson på SvK.
Bo deltog i ett dialogmöte om smarta elnät på Näringsdepartementet den 3 mars.
Bo deltog Socialdemokraternas hearing i Riksdagen om elmarknaden den 16 mars.
Johan Ö, Claes och Bo kommer att träffade Yvonne Fredriksson på EI den 22 mars.
Jonas A deltog i en paneldebatt på SvK:s kund- och intressentdag den 24 mars.
Johan Ö informerade om att han fått in en debattartikel i SvD i mars, samt att han
arbetade med en ny debattartikel om prisområden och CFD handel. Styrelsen
diskuterade svårigheten i att formulera artiklarna så att de blir intressanta att ta in
på tidningarnas debattsidor utan att de blir populistiska.
Claes och Bo hade ett möte med Mikael Odenberg och Magnus Stephansson på
SvK den 28 februari. OE framförde bl.a. sina synpunkter på att effektreserven skall
bjudas in på Nord Pool tidigare och prissätts på ett annat sätt än idag och att
TSO:erna ges incitament att bygga bort flaskhalsar samt att vidmakthålla en hög
tranmissionskapacitet. Samt att TSO:erna även bör garantera överföringskapacitet.
Johan Ö medverkade i CEER:s workshops on Retail Market Design and Demand
Response i Bryssel den 10 och 11 februari och framhöll vikten av standardiserade
utgångar på mätare och möjligheten till tredje parts access
Jonas A deltog i en paneldebatt på SvK:s kund- och intressentdag på eftermiddagen

	
  
	
  

	
  

den 24 mars. Han fick där ett bra genomslag för OE:s förslag om att SvK skall vara
utställare av CfD.
OE fick under våren in flera debattartiklar om nackdelarna med att indela Sverige i
flera i flera tidningar på såväl riksnivå som på lokal nivå.
Johan Ö, Claes och Bo hade ett möte med statssekreteraren för energifrågor Daniel
Johansson den 15 april. Bl.a. diskuterade vårt förslag att SvK skall vara utställare
av CfD och svårigheterna att få adekvat information om kärnkraftsproduktionen.
OE har skickat en gemensam skrivelse till Nord Pool, Konkurrensverket,
Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät med vårt förslag till en ny
avgiftsstruktur på Nord Pool.
Johan Ö medverkade i en debatt om elmarknaden i Almedalen den 6 juli.
I början av sommaren fick OE in en debattartikel i Ny Teknik om elområden och
med vårt krav att SvK skall ställa ut CfD:er.
OE gick i början av juli ut med ett pressmeddelande till Energi Online, Montel och
Kraftaffärer med budskapet att en enkontakts-modell är den lösning som är bäst för
elkunden.
OE skrev i september till SvK:s styrelse inför mötet och understryka vikten av att
bidrar till att förbättra likviditeten på marknaden av CfD:er genom att vara
utställare av CfD:er för anmälningsområdena i Sverige.
Johan Ö fick i början av hösten tagit fram en debattartikel om timvis mätning i
Dagens industri.
Johan Ö fick då också in en kommenterande artikel till artikeln om elbörsen i SvD
och E24 på Second Opinion.

	
  
	
  

	
  

Johan Ö och Bo deltog i ett dialogmöte om elmarknaden med den nya
energiministern Anna-Karin Hatt den 11 oktober. Vi fokuserade i dialogen på
timvis mätning, effektreserven och en kontakt för kunden.
Johan Ö, Claes och Bo hade ett möte med Energienheten på Näringsdepartementet
den 2 december.
Bo deltog i SvK:s workshop om Perspektivplan 2025 den 6 december.
Bo deltog vidare på EI:s kunskapsdag den 16 december.
Deltagande i styrelser, utredningar, referensgrupper och arbetsgrupper m.m.
Vi är också fortsatt aktiva i olika utredningar och arbetsgrupper.
Europeisk elmarknad
OE har deltagit i flera möten med energinätverket i Bryssel(BEN) under 2010.
Johan Ö medverkade i CEER:s workshops on Retail Market Design and Demand
Response i Bryssel den 10 och 11 februari.
OE har dikuterat frågan om vertikal separation av elproduktion och handel med el
med EU kommissionens Energidirektorat.
Svenska Kraftnäts marknadsråd
Jonas Almquist representerar OE i marknadsrådet.
EI:s energimarknadsråd

	
  
	
  

	
  

Bo representerar OE i detta marknadsråd.
EI:s utredning om ursprungsmärkning av el
Jan Molin från Telge Energi har deltagit i referensgruppen till denna utredning.
Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat
Hans Petter Kildahl från Bergen Energi representerar OE i denna referensgrupp.
EMIX
Bo har representerat OE i EMIX styrelse.
Claes har representerat OE i EMIX kundråd.
Elmarknadsutveckling
Claes sitter vidare i beslutsgruppen för elmarknadsutveckling som förutom OE
består av Svensk Energi och Svenska Kraftnät.
EI:s arbetsgrupp för indelning av Sverige i elområden
Bo deltog i denna arbetsgrupp.
EI:s utredning om effekterna av att dela in Sverige i flera elområden
Bo deltog i referensgruppen till denna utredning.
EI:s regeringsuppdrag att utreda systemet med anvisningsavtal med
tillsvidarepriser på elmarknaden

	
  
	
  

	
  

Carl-Johan Appé deltog i referensgruppen till denna utredning.
Remisser
OE har besvarat en lagrådsremiss med vissa förändringar i NELGA.
OE har också yttrat sig över EI:s förslag med timmätning för kunder med
säkringsabonnemang som är mindre än 63 ampere.
OE har även deltagit i ett remissmöte angående ett förslag till EU-förordning om
integritet och transparens vid handel på energimarknaderna.
OE har lämnat ett remissvar på ett förslag om nettodebitering.
OE har även besvarat en remiss med ett förslag till en nordisk balansavräkning.
OE har också yttrat sig över ett förslag till undantag från koncession för när till
laddstolpar för fordon.
OE har lämnat ett remissvar på Näringsdepartementets PM om Elcertifikat.
OE har också lämnat ett remissvar på EI:s rapport om övervakning och transparens.
Därutöver har OE lämnat muntliga synpunkter till Näringsdepartementet på EU
parlamentets rapport om integritet och transparens.
OE har lämnat synpunkter på CEER:s förslag om smarta mätare.
OE har även lämnat synpunkter på NordRegs förslag till en nordisk
slutkundsmarknad med fokus på kundkontakterna.

	
  
	
  

	
  

OE har även lämnat synpunkter på ACER:s förslag till ”Framework Guidelines on
Capacity Allocation and Conguestion Management for Electricity” .
OE har lämnat synpunkter på Energimarknadsinspektionens förslag till ändring av
föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om
priser och leveransvillkor som tillämpas av elanvändare. (Elpriskollen)
OE har även lämnat synpunkter på Energimarknadsinspektionens förslag avseende
ändringar i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning,
bräkning och rapportering av överförd el.
OE har vidare lämnat synpunkter på Energimarknadsinspektionens förslag
avseende ursprungsmärkning av el.
OE har även lämnat synpunkter på EI:s rapport Bättre regler för interna elnät.
OE har även yttrat sig till EI över en utredning av vad som kan göras för att öka
flexibiliteten på efterfrågesidan vid pristoppar.
OE har lämnat ett remissvar på promemorian ”Timmätning för aktiva kunder” till
Näringsdepartementet.
OE har även lämnat synpunkter på ett förslag med råd om hur prisjämförelser skall
göras till CEER.
	
  

