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Synpunkter på Energimyndighetens rapport ”Implementeringen av artikel 7 i
energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag” med
kompletteringar, samt Finansdepartementets promemoria ”Bensin- och
dieselkonsumtion i Sverige – Ekonometriska skattningar av priselasticiteter.”

Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har fått möjligheten att lämna ett remissvar
på de rubricerade rapporterna. Vi begränsar dock vårt yttrande till mer övergripande
synpunkter på den första rapporten.
OE anser att man på olika sätt bör främja en ökad effektivitet på energimarknaden genom en
effektiv konkurrens och ekonomiska styrmedel som bidrar till de uppsatta miljö- och
effektiviseringsmålen uppnås. Vi menar att ekonomiska styrmedel oftast är att föredra
framför administrativa styrmedel.
Vi anser därför att Energimyndighetens förslag är bra då det innebär att man till den största
delen använder sig av befintliga styrmedel istället för att införa kvotplikter. Vi delar
Energimyndighetens uppfattning om att ett obligatoriskt kvotpliktsystem för energibolag inte
vore kostnadseffektivt under svenska förhållanden och ett sådant system skulle inte kunna
lösa något problem som inte redan klaras med befintliga styrmedel. Det frivilliga avtal för
energibolag och hushåll som föreslås i rapporten ligger i linje med vad många
energileverantörer redan gör för att hjälpa sina kunder med energieffektivisering och vi har
ingen invändning mot detta förslag.
OE vill i detta sammanhang framhålla vikten av att man på alla sätt bidra till en ökad
effektivitet på elmarknaden. Vi anser att effektiviteten på elmarknaden för förbättras
avsevärt om alla elanvändare kan anpassa sitt beteende till den aktuella marknadssituationen.
Kan energianvändarna begränsa sin elkonsumtion, när energiproduktionskostnaderna stiger
och/eller när man närmar sig det maximala effektuttaget, så minskar kapacitetskraven och
behovet av en effektreserv begränsas samtidigt som den samhällsekonomiska effektiviteten
ökar. Schablonavräkning subventionerar bundna avtal, vilket minskar vinsten för kunden att
styra sin förbrukning.
OE vill därför att alla kunder ska timmätas och timavräknas och ser att ett införande skulle
kunna ske till 2015/2016. I samband med övergången till månadsvis mätning installerades
nya mätare i elnäten. En betydande andel av dessa mätare klarar även av att hantera timvis
mätning. Timmätning är en förutsättning för att marknaden för smarta hem ska kunna
utvecklas och en del av infrastrukturen på en väl fungerande elmarknad.
Det första steget i timvis mätning för hushållskunder som infördes 2012 där kunden själv kan
begära timvis mätning har många svagheter och en är att nätägarna får välja mellan två olika
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sätt att avräkna kunderna. OE önskar att det ändras så snart som möjligt och att dessa kunder
avräknas per timme.
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