	
  
	
  

	
  

Aktiviteter under 2012

Oberoende Elhandlare har under 2012 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 vid kontakter med politiker,
regeringskansliet och myndigheter 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. Vi har skrivit till Näringsutskottet och
Näringsdepartementet i denna fråga och framfört våra synpunkter vid ett möte med
Näringsutskottet.
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.
Möten med departement och myndigheter m.m.
OE hade ett den 18 januari ett möte med för A. Pototschnig och C. Gence-Creux på
E U:s energimyndighet ACER.
Johan hade den 30 januari ett möte med riksdagsledamot Ann-Kristine Johansson,
ansvarig för energifrågor för socialdemokraterna och medlem i Näringsutskottet.
OE har skrivit till Näringsdepartementet och Näringsutskottet och framhållit det
orimliga i regeringens förslag till timvis mätning för aktiva kunder den 1 oktober,
men utan timvis avräkning och redovisar i stället förslag till hur reformen kan bör
genom föras i två steg. Det första steget vid det datum som föreslås i propositionen
och det andra den 1 november 2013.
Bo hade ett möte med Matti Sepponen på EU-kommissionens Energidirektorat den
7 mars angående vårt förslag om vertikal separation av elproduktion och handel
med el.
Johan deltog i en paneldebatt om den nordiska slutkundsmarknaden för el den 14
mars på Energiutblick i Göteborg.
Jonas M och Bo deltog i en workshop om ”long-term hedging possibilities between
the Nordic Region and continental Europe den 30 mars. Bo fick möjlighet att
redovisa OE:s uppfattning i denna fråga.

	
  
	
  

	
  

Kenneth och Bo deltog i ett elmarknadsseminarium den med energiministern 10
maj. Det beslöts vidare att OE skall delta i mötet med IEA. Bo talar med
departementet.
Claes och Bo hade ett möte med Näringsutskottet den 8 maj. Huvudpunkten på
mötet var frågan om timvis mätning, men vi tog också upp frågan om alternativa
lösningar till elområden med aktiva motköp utan att stänga gränsen mot Danmark
samt ökade krav på Svenska Kraftnät att bygga bort flaskhalsar samt att auktionera
ut CfD.
Johan har fått in en debattartikel om timvis mätning i GP. Artikeln har även
publicerats i ett antal lokaltidningar.
Bo hade ett möte med Eero Ailio, biträdande chef på enheten för slutkundsmarknad
på EU-kommissionens energidirektorat den 15 maj i Bryssel angående vårt förslag
till vertikal separation av produktion av el och handel med el.
Johan framförde OE:s synpunkter på vad som är viktigt för en effektiv elmarknad i
samband med IEA:s examination av den svenska energipolitiken den 28 maj.
Bo deltog i ett möte om smarta elnät med energiministern den 30 maj.
Johan och Bo deltog i ett samrådsmöte om EU-kommissionens meddelande om
förnybar energi på Näringsdepartementet den 24 augusti. Vi lämnade då muntliga
synpunkter på meddelandet och har senare även lämnat skriftliga synpunkter till
departementet.
OE skrev den 12 september tillsammans med Nasdaq OMX, Nordeenergi och
NAET till finansmyndigherna i Norden och finansmyndigheten i EU med
synpunkter på ändrade regler på banksäkerheter. (EMIR)
Bo deltog i ett remissmöte om elområden på Näringsdepartementet den 3 oktober.

	
  
	
  

	
  

Bo hade ettmöte med Eero Ailio, biträdande chef på enheten för slutkundsmarknad
påEU-kommissionens energidirektorat den 26 november i Bryssel och gick
igenomOE:s reviderade skrivelse om vikten av vertikal separation av elproduktion
ochhandel med el.
Johan fick in en debattartikel om enkontaktmodellen i DI. Artikeln var ett svar på
ett inläggsom ville motarbeta enkontaktmodellen på den nordiska
slukundsmarknaden.
Bo hade under hösten kontakt med Björn Hagman som fått regeringen uppdrag att
utredavissa frågor elområden och prisskillnader mellan områden i Sverige. Bo
lämnadedå över vårt remissvar på EI:s utredning och det material som vi
presenteradepå remissmötet på Näringsdepartementet.
Bo intervjuades i början på november av SWECO, med projektledaren Niclas
Damsgaard, om tillsynen på elmarknaden. Uppdraget kom från Konkurrensverket
som vill se hur tillsynen fungerar iSverige, Norden och även hur REMIT påverkar
tillsynen och hur tillsynenfördelas och samordnas mellan olika myndigheter.
Bo hade ett möte med Yvonne Fredriksson efter mötet med EI:s
energimarknadsråds möte den 12december. De frågor som han då tog uppvar
ursprungsmärkningen av el och dåproblemet med att elbolagen inte behöver
redovisa residaulmixen utan endast dengenomsnittliga produktionsmixen, vidare
frågan om att frågan om HUBAR ellerinte inte får försena införandet av supplier
centric model(SCM), combinedbilling och ett kontrakt inför i Norden 2015 samt till
sist frågan omtimmätning och avräkning, där nätbolagen kan välja om det skall
vara gammaltimavräkning (existerande modell) eller profilkompensation för det
timmättakollektivet inom schablonprofilen, d.v.s. det blir ingen
individuelltimavräkning.
Bo deltog i ett Dialogforum om smarta elnät, som anordnats av Samordningsrådet
för smartaelnät den 10 december.
Deltagande i styrelser, utredningar, referensgrupper och arbetsgrupper m.m.

	
  
	
  

	
  

Vi är också fortsatt aktiva i olika utredningar och arbetsgrupper.
Europeisk elmarknad
OE har träffar ACERs ledning i Ljubljana.
OE har deltagit i flera möten med energinätverket i Bryssel(BEN) under 2012.
OE har vid flera tillfällen dikuterat frågan om vertikal separation av elproduktion
och handel med el med EU kommissionens Energidirektorat.
Nordisk elmarknad
OE deltar i olika arbetsgrupper för den gemnsamma nordiska slutkundsmarknaden:
Business process- Claes Nilsson, Zavann
Market rules- Claes Nilsson, Zavann
Metering process- Thomas Andersson, Enkla Elbolaget
Customer empowerment- Johan Öhnell, Telge Energi
Svenska Kraftnäts marknadsråd
Jonas Almquist representerar OE i marknadsrådet.
EI:s energimarknadsråd
Bo representerar OE i detta marknadsråd.

	
  
	
  

	
  

Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat
Hans Petter Kildahl från Bergen Energi representerar OE i denna referensgrupp.
Elmarknadsutvecklig
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 utrede systemet med anvisningsavtal med
tillsvidarepriser på elmarknaden
Carl-Johan Appé har deltagit i referensgruppen till denna utredning.
EI:s utredening om att konkurrensutsätta mätningen av el
Johan deltog i referensgruppen till denna utredning.
EI:s projekt "Framtida modell för informationsutbyte och behov av
centraliserad mätvärdeshantering"
Johan och Claes deltar i referensgruppen.

	
  
	
  

	
  

SvK:s arbetsgrupp för timvis avräkning för aktiva hushållskunder
En medarbetare från Telge deltog i gruppen.
Remisser
OE har lämnat synpunkter till Energidirektoratet vid EU-kommissionen i samband
med en ”Public consultation on the gouvernance for the European dayahead market
coupling.
OE har även lämnat synpunkter till Näringsdepartementet samarbetsmekanismerna
i EU:s förnybartdirektiv.
OE har även lämnat synpunkter på ett förslag med råd om hur prisjämförelser skall
göras till CEER.
OE har lämnat synpunkter på ”long-term hedging possibilities between the Nordic
Region and continental Europe” i samband med en workshop den 30 mars
OE har även lämnat synpunkter på EI:s preliminära rapport om elområden.
OE har lämnat synpunkter på vad som är viktigt för en effektiv elmarknad i
samband med IEA:s examination av den svenska energipolitiken den 28 maj.
OE har lämnat remissvar på EI:s förslag till ändrade föreskrifter om mätning m.m.
av el m.h.t. timvis mätning för aktiva kunder.
OE deltog i ett samråds möte om EU-kommissionens meddelande om förnybar
energi den 24 augusti och lämnade senare även ett skriftligt yttrande till
Näringsdepartementet.
OE har även lämnar ett remissvar på EI:s slutliga rapport om elområden till

	
  
	
  

	
  

Näringsdepartementet i september.
OE har också lämnat ett remissvar på EI:s rapport om systemet med
anvisningsleverantör till Näringsdepartementet. september.
OE har vidar lämnat synpunkter till Näringsdepartementet på ett förslag till ändrig
av ellagen med avseende på definiton av elavbrott.
OE har lämnat ett remissvar på Forward Risk Hedging Products &Harmonization
of Long Term Capacity Allocation till ACER.
OE har även lämnat ett remissvar på Energimyndighetens rapport om
särredovisning av elcertifikat.
OE har till sist yttrat sig över en promemoria om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter frän
Näringsdepartementet.
	
  

