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Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Regelförändringar som möjliggör
nordisk balansavräkning (Ei R2014:06) Diarienummer N2014/1229/E
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har beretts tillfälle att yttra sig över den
rubricerade rapport och vill härmed lämna sitt remissvar rörande de framförda förslagen.
OE vill först framhålla nödvändigheten av det snarast möjligt etableras en integrerad nordisk
elmarknad för att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens på elmarknaden.
OE vill i detta sammanhang understryka vikten av att harmoniseringen drivs så långt att alla
leverantörer som finns någonstans på den nordiska marknaden kan sälja till kunder över hela
den nordiska marknaden även utan att etablera nationella försäljningskontor och omvänt att
alla slutkunder kan välja en leverantör oberoende av var denna är lokaliserad på den nordiska
marknaden. Det bör därför inte finnas något utrymme för nationella undantag från beslutade
principer eller regler.
OE anser att förslagen som syftar till at utveckla en gemensam balansavräkning i Norden är
bra. Vi kan dock se en svaghet i att den ska införas stegvis, då det i inledningsfasen endast blir
ökade kostnader för omläggningen av balansavräkningen utan att man får några betydande
kostnadsminskningar genom effektivitetsförbättringar. Vi menar att inte uppnår de positiva
effekterna av den nordiska balansavräkningen förrän men genomfört det andra steget med en
fullständig harmonisering och när det endast krävs ett balansansvarsavtal med en central
nordisk TSO. Det krävs en ytterligare harmonisering mellan olika länder avseende
avgiftsstrukturer i balansavräkningen samt en ytterligare harmonisering av avräkningen på
engros-nivå så att samma avräkningsprincip kan användas i de olika länderna.
Vi ser det som en nackdel med förslaget att det kommer att behövas ytterligare ett avtal mot
NBS vid sidan om dagens avtal direkt mot varje TSO. OE anser att konkret mål för arbetet
måste vara att endast ska behövas ett balansansvarsavtal för all aktivitet i hela norden.
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OE menar dock att det är steg i rätt riktning att dagens preliminära och slutgiltiga avräkning
utgår och ersätts av en rapportering.
OE vill i detta sammanhang också framhålla vikten av att övriga åtgärder för att skapa en
gemensam nordisk slutkundsmarknad genomförs snarast. Inte minst de förslag som
redovisades i Ei:s rapport ”Enklare förkunden”.
OE framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder
NordREGs förslag att införa en ”supplier centric model”(SCM). En marknadsmodell där
elhandlaren svarar för kontakterna med kunden och med samfakturering av nät och el från
elhandlaren så att kunden endast får en faktura. Vi ser detta som ett första viktigt steg mot en
gemensam nordisk slutkundsmarknad.
Vi menar dock att den nordiska slutkundsmarknaden bör införas som en tvåstegsmodell, där
det första steget är att införa en kundcentrisk modell (elhandlarcentrisk) i Sverige så fort som
möjligt och utan hub.
Vad gäller kontaktytorna mot slutkund så ser OE fördelar från kundperspektiv att
elhandelsbolaget samfakturerar nätavgift och elkostnad samt att elhandelsbolaget svarar för
frågor om mätvärden och leverantörsbytesprocesser. Det är då väsentligt att modellen
genomförs i samtliga nordiska länder (utan möjlighet till nationella undantag) så rutinerna för
denna ordning kan renodlas och att man inte behöver ha system för alternativa
faktureringsrutiner.
Denna reform är väldigt efterfrågad av kunderna. Att få en faktura och ha en kontakt när det
gäller sina elinköp är avgörande för att få fler aktiva kunder och öka förtroendet för
elmarknaden. Elfakturan är den faktura som hushållen har svårast att förstå och systemet
med att alla aktiva kunder får två fakturor har motverkat det övergripande syftet med
avregleringen – att skapa en fungerande konkurrens på elmarknaden.
För Oberoende Elhandlare

Johan Öhnell

Oberoende Elhandlare
Restadsvägen 14
167 33 Bromma

Bo Lindörn

www.oberoendeelhandlare.se
info@oberoendeelhandlare.se

Telefon +46 73-366 63 94
Org nr 802410-2603

