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Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport ”Vägval för en utvecklad marknad för
mätning och rapportering av el (EI R2012:12)”
Oberoende Elhandlare (OE) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den rubricerade rapporten.
Vi vill lämna följande synpunkter på Energimarknadsinspektionens (EI) förslag i rapporten.
OE anser att rapporten är välgjord och att förslagen i stort är väl avvägda.
Vi menar att timvis mätning och avräkning krävs för att skapa incitament för hushållen att styra sin
förbrukning. Vi menar att detta inte bör gälla enbart för aktiva kunder utan att alla kunder bör ha
tillgång till timvis mätning och avräkning. Enligt vår uppfattning är detta viktigt för att bidra till en
ökad energieffektivisering och en större priselasticitet på efterfrågesidan.
OE anser dock inte att det finns något skäl att konkurrensutsätta själva mätningen och
rapporteringen av el. Vi delar uppfattningen i rapporten att det bör var elnätsföretagens uppgift är
att svara för timmätning, timavräkning och rapportering.
OE vill dock samtidigt betona vikten av att elkunderna får tillgång till mätvärdena. För att detta
skall vara möjligt måste det ställas krav på standardiserade utgångar på mätarna som gör det
möjligt för kunderna att ta ut mätvärden i realtid direkt från elmätarna. Vi menar att detta är en
prioriterad fråga och kraven på standardiserade utgångar måste bestämmas så fort som möjligt.
Vi menar vidare att det är viktigt att nätföretagen inte får ett övertag när det gäller
energieffektivisering eller andra energirelaterade tjänster för att de svarar för mätningen. Kunden
skall kunna köpa sådana tjänster från oberoende experter. En sådan ordning bidrar till att skapa en
ny konkurrensutsatt marknad för styrsystem och energi effektivisering för hushållen som gör att
system och lösningar blir billiga och lättillgängliga.
För Oberoende Elhandlare

Johan Öhnell

Bo Lindörn

Oberoende Elhandlare, Box 13018, 103 01 Stockholm

Organisatio nsnummer 802410-2603

