Aktiviteter 2013
Möten med departement och myndigheter m.m.
Johan, Claes och Bo hade den 18 januari ett möte med tjänstemännen på
Näringsdepartementets energienhet. På agendan stod bl.a. den nordiska slutkundsmarknaden,
timvis mätning och avräkning samt Björn Hagmans rapport om åtgärder för att minska
prisområdesproblematiken i Sydsverige.
Johan träffade i februari utredningen om Nettodebitering.
OE lämnade i februari också en skrivelse med förslag om utformningen av nettodebiteringen
till utredningen.
OE lämnade ett skriftligt förslag från sin expertgrupp för införandet av Supplier Centric
Model (SCM) och combined billing i Sverige till Ei.
OE har även skrivit till Ei om hanteringen av kreditrisk för elnätsbolag vi införande av SCM.
Bo deltog i SvK:s kund och intressentdagar den 20 mars.
Johan var med på en debattartikel om ägande av förnyelsebar energi och nettodebitering i
SvD.se i april.
Johan, Claes och Bo träffade Ei:s nya generaldirektör Anne Vadasz Nilsson den 16 april.
Johan och Bo besökte det finska energimarknadsverket i början av maj och diskuterade den
nordiska gemensamma slutkundsmarknaden.
Johan, Claes och Bo träffade senare också den norska tillsynsmyndigheten, NVE, i samma
syfte.
OE träffade även den danska tillsynsmyndigheten den danska ”huben” i samma ärende i
september.
OE var den 27 och 28 maj i Bryssel och träffade då det svenska energirådet vid den svenska
representationen, representanter för EU kommissionens energidirektorat samt Marita Ulvskog
i EU-parlamentet för att diskutera elmarknadsfrågor. Vi deltog även i energinätverket BEN:s
möte.
Johan, Claes och Bo träffade den 4 juni energienheten på Näringsdepartementet och
diskuterade aktuella frågor på elmarknaden.
Johan, Claes och Bo träffade den 12 juni Konkurrensverkets ledning och diskuterade
konkurrensfrågor på elmarknaden.
OE kommenterar nettodebiteringsutredningen i en pressrelease. (juni)
Johan deltog i ett par elmarknadsseminarier i Almedalen i juni.
Johan träffade i början av september samordningsrådet för smarta nät och redogjorde för OE:s
uppfattning om vad som är viktigt för att smarta nät och smarta hem skall bli verklighet.

Bo träffade EU kommissionens konkurrensdirektorat i Bryssel den 23 september och deltog
även i energinätverket BEN:s möte samma dag.
OE besökte den 11 november i ACER Ljubljana och träffade ledningen för
Elmarknadsenheten och diskuterade hur den nordiska elmarknaden bäst ska integreras med
övriga EU på börsnivå och hur ACER arbetar med slutkundsmarknaden för el. En av OE:s
huvudfrågor vid mötet var att få acceptens för den nordiska modellen med systempris och
CfD-handel för att skapa en väl fungerande konkurrens och att PTR/FTR enbart skulle skada
konkurrensen i Norden.
Johan, Claes och Bo hade den 13 november ett möte med Finansdepartementet om OE:s
förslag till ändringar i förslaget till skattereduktion för mikroproducenter.

Bo Lindörn och Torkil Mogstad, Markedskraft var i Bryssel den 25 november och deltog i
BEN nätverkets sista möte för året och träffade också en representant för EU
kommissionen och diskuterade frågor kring den utökade marknadskopplingen inom EU.
Johan förde under senhösten en dialog med Svensk Energi i frågan om elkundens val av elens
ursprung påverkar den framtida elproduktionen eller inte. OE:s syn är att elcertifikaten är
stödsystem som är grunden för utbyggnaden av den förnyelsebara energi, och att
ursprungsmärkning är ett kompletterande system där kundens val skapar en efterfrågan på
ursprungsgarantier som blir en ny intäktspost för de som bygger förnyelsebar energi. Svensk
Energi ansåg till att börja med att kundens val inte har någon påverkan på den framtida
elproduktionen, men efter det att OE skrivit en debattartikel så har de ändrat ståndpunkt och
delar vår uppfattning.
Johan skrev vidare i slutet av november en debattartikel tillsammans med Svante Axelsson,
Naturskyddsföreningen om att skattereduktionen för mikroproduktionska redovisas på
elfakturan.
Johan, Claes och Bo träffade Ei:s ledning den 6 december och diskuterade bl.a. införandet av
elhandlarcentrisk modell i Sverige, timvis mätning och avräkning samt skattereduktion till
mikroproducenter.
Johan deltog den 18 december i ett möte med Anna-Karin Hatt om konsumentfrågor, där
fokus var åtgärder för att få bort tillsvidarepriserna.

