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Synpunkter på Promemorian med förslag till införande av
energieffektiviseringsdirektivet i Sverige (Diarienummer N2013/2837/E)

Övergripande
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har fått möjligheten att lämna ett
remissvar på förslaget. I promemorian lämnas förslag på den lagstiftning som erfordras
för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet. I
promemorian föreslås att fyra nya lagar skall införas: lag om energikartläggning i stora
företag, lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster, lag om energimätning i
byggnader och lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Vidare föreslås
ändringar i jordbalken, miljöbalken, bostadsrättslagen, ellagen, lagen om kooperativ
hyresrätt, naturgaslagen och fjärrvärmelagen. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i
kraft den 1 juli 2014.
OE bedömer i stort att de föreslagna förändringarna är nödvändiga för ett genomförande
av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige och begränsar oss därför till att kommentera
några för oss angelägna frågor som gäller el.
Vi 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.
OE vill lyfta fram kravet på att energieffektiviseringsdirektivet måste implementeras i
Sverige på ett sådant sätt att det stödjer övergången till en elhandlarcentrisk modell och en
faktura. Ett arbete som är del av harmoniseringen av den nordiska slutkundsmarknaden.

Artikel 7 Befintliga styrmedel
Vi anser därför att det är bra att man enligt Energimyndighetens förslag till den
största delen använder sig av befintliga styrmedel istället för att införa kvotplikter.
Vi menar 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. Vi ställer oss dock kritiska till att man i direktivet behandlar elhandelsbolag

Oberoende Elhandlare, Restadsvägen 14, 167 33 Bromma

Organisationsnummer 802410-2603

och nätbolag på samma sätt. Kraven borde enligt vår uppfattning separeras för
dessa kategorier.
Artikel 9 Mätning.
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.
Vi menar att det är bra att rapporteringen enligt direktivet skall ske till det företag som
elanvändaren utser. Vi anser vidare att det är bra att man enligt förslaget främjar smart
mätning. Nätkocessionshavarna skall i samband med mäterbyte se till att elanvändarna får
lämplig information. Inriktningen skall var att elmätare förses med öppet gränssnitt för
energi-och systemtjänster.
Artikel 10 Debitering och energifakturor
OE anser att det är bra att debitering skall avse uppmätta energimängder, men vi menar att
det samtidigt är nödvändigt att kraven på nätkoncessionsinnehavarens mätning och
rapportering utformas så att de blir förenliga med ett införande av Supplier Centric
Model på den nordiska slutkundsmarknaden.
Vi har inga invändningar mot förslaget att införa förskotts betalning för konsumenter, när
det är skäligt. OE anser att ett system med kontantkort för betalningsvaga
konsumentgrupper snarast borde innebära en lägre energikostnad för dessa grupper.
Artikel 11 Information
Vi stödjer tillägget i 11 kap 18§ om att elleverantörer och nätkoncessionsinnehavare på
sina webbplatser skall lämna tydlig information om oberoende användarrådgivning, där
konsumenterna kan få råd tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och
jämförelseprofiler. OE anser att detta i kombination med öppna gränssnitt på mätarna
skulle gynna utvecklingen av kreativa lösningar och applikationer för utvecklingen av
smarta hem.
Artikel 11 avser kostnaden för mätar- och faktureringsinformation. Elhandelsföretag får
inte debitera kunderna för ordinarie fakturor eller faktureringsinformation om
energianvändningen. OE avråder starkt för detta förslag avseende fakturaavgifter.
Fakturaavgifter för pappersfakturor är det etablerade sättet på elmarknaden och andra
marknader att ge kunden ett ekonomiskt incitament att gå över till e-faktura eller annan
typ av elektronisk fakturering. Det är dessa avgifter som gör att övergången till e-faktura
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nått nivåer kring 20-30 %. Men utvecklingen till en elmarknad utan pappersfakturor
skulle kraftigt försvåras om ett förbud mot fakturaavgifter infördes. Och därigenom
motverka energieffektiviseringsdirektivets övergripande syfte.
Ett nytt svenskt lagkrav måste därför anpassas till svenska förhållanden och vårt förslag
är att lagstiftningen ställer krav på att det alltid ska finnas avtalsformer där kunden
kan köpa el utan någon fakturaavgift. Då finns incitamentet att gå över till e-faktura
kvar och samtidigt säkerställer man att kunden alltid kan få sin faktura, även om
det är en e-faktura, utan någon kostnad.
Artikel 15 Energieffektivisering vid omvandling och distribution av energi.
OE menar att det är bra att föreskrifterna i förhandsregelringen av nättarifferna ändras så
att de gynnar ökad energieffektivitet. Vi anser att det är bra att man uppmuntrar resurser
på efterfrågesidan att delta på elmarknaden och att man främjar en laststyrning i näten. Vi
anser vidare att nättarifferna bör utformas så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av
näten och en effektiv elproduktion och elanvändning.
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