Hej
Tack för info om ert brev. Oberoende Elhandlare har deltagit aktivt i referensgruppens arbete
och anser att EI:s förslag som helhet skapar bra förutsättningar för att genomföra reformen.
Syftet med reformen, att både göra det enklare för kunderna att vara aktiva elkunder och för
att nät och elhandelsföretagens ska kunna effektivisera sina verksamheter, ser vi som mycket
viktiga och något som vi är positiva till.
Vi ser stora fördelar för kunderna att de får en faktura istället för två och att kunden i
normalfallet vänder sig till en aktör, d.v.s. elhandlaren. Det är också den lösning som
NordREG har valt vilket gör att reformen i Sverige är ett steg emot en nordisk
slutkundsmarknad, även om mycket arbete återstår.
De två första punkterna ni tar upp om hur en elhandlare ska stängas av respektive i vilka fall
det ska ställas säkerheter tycker vi är väldigt relevanta och vi delar helt er syn att det är EI
som måste ta det ansvaret och inte elnätsbolagen. Det var också frågor som diskuterades
ingående på det sista referensgruppsmötet och där vi från Oberoende Elhandlare förväntar
oss att EI gör förändringar. De övriga invändningar som ni har ser vi som frågor som
kommer lösas i processen fram till införandet.
Vi inser att det är stora utmaningar för alla företag med denna reform, men att den är så
viktig för att öka kundvänligheten att vi ska prioritera den. Oberoende Elhandlare anser
därför att EI och referensgruppen har lagt en bra grund för de lagändringar som behövs för
att genomföra reformen. Oberoende Elhandlare ser fram emot att ta del av EI:s slutgiltiga
förslag den 14 juni.
Vi hoppas också på ett fortsatt arbete, när författningsförslagen nu snart är färdiga, med
framtagandet av de föreskrifter som krävs och som EI kommer att göra i nästa steg. Det finns
ju även ett antal processer som vi som bransch måste komma överens om för att övergången
ska gå bra.
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