OE aktiviteter 2014

 Bo har intervjuats i ”Second Opinion” om hur elmarknaden fungerar.


Johan och Bo hade den 23 januari ett möte med tjänstemännen på
Näringsdepartementets Energienhet och diskuterade då bl.a. anvisningsavtal,
elhandlarcentrisk modell, informationsutbytet i Sverige fungerar bra idag utan någon
hub och det fortsatta arbete med en gemensam nordisk slutkundsmarknad.



Bo deltog den 12 februari i ett referensgruppsmöte för Ei:s arbete med en rapport om
elområden. Han lämnade såväl muntliga som skriftliga synpunkter på utkastet till
rapport.



Johan och Bo hade den 18 februari ett möte med för att diskutera SvK:s roll när det
gäller utformningen av det framtida informationsutbytet på elmarknaden bl.a. mot
bakgrund av Ei:s regeringsuppdrag.



Johan deltog i ett möte med Anna-Karin Hatt den 20 februari om åtgärder för att få
bort tillsvidarepriserna. Han hade på mötet med flera andra framfört att det bästa
sättet att komma till rätta med dessa är att införa en elhandlarcentrik modell.



Bo deltog i ett remissmöte den 20 februari om EU:s klimat- och energiramverk.



Bo och Torkil Mogstad, Markedskraft deltog mötet med BEN måndagen den 17 mars.
Huvudpunkten var en genomgång av Inge Bernaerts, som är ansvarig för enheten för
”wholesale markets” på EU:s Energidirektorat, där hon redogjorde för det pågående
arbetet. Energirådet vid representationen vi EU, Martina Högberg, redovisade också
det aktuella arbets- och beslutsläget.



Bo hade även ett lunchmöte med Eero Ailio, på Energidirektoratets enhet för ”Retail
Market” i anslutning till BEN-mötet. Enheten arbetar f.n. med att kartlägga och föreslå
en inriktning för att utveckla elmarknaden även när det gäller slutkundsmarknaden.
Eero uppskattar om vi kan visa dokumentation som visar fördelarna med aktiva kunder
och leverantörsbyten. Gärna också andra faktorer som motiverar kunderna att välja ny
leverantör med hänsyn till miljöeffekter av vilken typ av elproduktion man väljer.



Johan och Bo hade ett möte med Svensk Vindenergi den 14 mars.



Bo deltog i Svenska Kraftnäts kund-och intressentmöte den 27 mars.



Johan och Bo hade ett möte med Energimyndigheten om Elcertifikatsystemet 3 april.



Bo deltog i ett möte med Energimyndighetens referensgrupp för ursprungsgarantier
den 16 april.



OE lämnade i april en skrivelse till Ei Med anledning av Ei:s uppdrag att utreda regler
för fakturering av el.



Johan, Claes och Bo hade ett möte med Energienheten på Näringsdepartementet den
5 maj.



Johan och Bo träffade Näringsutskottet den 8 maj och redogjorde för sin syn på
utformningen av stödet till mikroproducenter.



Johan intervjuades i Energimarknaden i samband med mötet i Näringsutskottet.



OE lämnade också ut ett pressmeddelande med kommentarer till våra synpunkter i
Näringsutskottet.



Bo deltog den 9 maj i Ei:s hearing om en framtida centraliserad
informationshanteringsmodell.



Claes och Bo hade den 15 maj ett möte med Ei om den framtida centraliserade
informationshanteringsmodellen.



Johan deltog i maj i möte med det nationella rådet för smarta nät.



OE lämnade i juni en skrivelse till Ei från Oberoende Elhandlares expertgrupp
Med synpunkter på Swecos rapport med en kostnadsanalys av en central
informationshanteringsmodell (Datahub) och hur en sådan modell fördyrar och
försenar införandet av en elhandlarcentrisk modell i Sverige.



Torkil Mogstad och Bo deltog i BEN-möte i Bryssel den 16 juni. Mötet tog upp den
pågående revideringen av ETS-systemet (systemet med utsläppsrättigheter), det
pågående arbetet med retail market samt en eftervalsanalys av valet till EUparlamentet.



Johan har i slutet av juni skrivit en debattartikel i GP tillsammans med WWF,
Naturskyddsföreningen, Telge Energi, Umeå Energi, Solkompaniet och Svensk
Solenergi.



Bo hade ett möte med Eero Ailio EU:s energidirektorat i den 17 juni för att diskutera
kommissionens arbete med retail market.



Claes och Bo deltog i NordREGs hearing om det fortsatta arbete med den nordiska
slutkundsmarknaden den 25 juni.



Eva Edlund Lendic detog i ett möte hos Anna-Karin Hatt den 16 juni om enklare
fakturor och anvisningsleverantörer.



Bo deltog i ett samrådsmöte med Näringsdepartementet om EU:s klimat och
energiramverk 2030 den 2 september.



Johan och Claes deltog i olika seminarier i Almedalen.



Johan har skrivit en debattartikel om skattereduktion för mikroproduktion tillsammans
med WWF, Naturskyddsföreningen, Telge Energi, Umeå Energi, Solkompaniet och
Svensk Solenergi.



Bo och Torkil Mogstad deltog i BEN-möte i Bryssel den 16 juni. Mötet tog upp den
pågående revideringen av ETS-systemet (systemet med utsläppsrättigheter), det
pågående arbetet med retail market samt en eftervalsanalys av valet till EUparlamentet.



Bo träffade Eero Ailio på EU:s energidirektorat i anslutning till BEN-mötet. Eero
informerade om EU:s pågående arbete med en slutkundmarknad och var intresserad
av våra erfarenheter av den svenska slutkundsmarknaden.



Fredrik och Lars informerade om att nästa i SvK:s marknadsråd kommer att vara i den
följande veckan. På agendan står då bl.a. upphandling av effektreserv, nordisk
balansavräkning, REMIT och balansansvarsavtal.



Bo och Torkil Mogstad deltog i BEN-mötet i Bryssel den 27 oktober med bl.a. olika
scenarior för förnybart för 2030 målsättningen och avrapportering från det nya energi
rådet Truls Borgström.



Torkil Mogstad och Bo hade vidare ett möte med Matti Sepponen på EU:s
energidirektorat den 27 oktober i anslutning till BEN-mötet.



Bo hade ett möte med Eero Ailio på EU:s energidirektorat den 28 oktober i anslutning
till BEN-mötet och bl.a. talat om EU:s pågående arbete med en slutkundmarknad.



Johan deltog i ett möte med Ei:s nya Energimarknadsråd den 22 okt.



Claes deltog i NordRegs hearing den 17 november i Helsingfors “Market Entrant
Processes, Hurdles and Suggestions in the Nordic Energy Market – the View of the
Market”.



Bo deltog i ett möte med Energimyndighetens referensgrupp för elcertifikat den 22
oktober.



Bo och Torkil Mogstad hade ett möte med EU-kommissionens Finasdirektorat för att
bl.a. diskutera de föreslagna förändringarna i reglerna för EMIR den 1 december.
Markedskraft och Telge Kraft lovade att försöka kvantifiera merkostnaderna för de nya
reglerna.



Den 24 hade Claes och Bo ett möte med Energimarknadsinspektionen.



Johan, Claes och Bo träffade den nye statssekretaren för energifrågor Nils Vikmång
den 25 nov.



Johan, Claes och Bo hade vidare ett möte med Erik Brandsma, GD för
Energimyndigheten den 28 nov.

Remisser
Besvarade remisser
OE har lämnat remissvar på Ei:s utkast till två rapporter om kvalitet och
smarta nät inom förhandsregleringen.
OE har också deltagit i ett remissmöte och lämnat synpunkter om EU:s
klimat-och energiramverk.
OE har vidare lämnat synpunkter på Ei:s rapport om elområden.
OE har besvarat en enkät i samband med Ei:s utredning om framtida modell
för informationsutbyte på elmarknaden.
OE har även deltagit i en hearing om samma fråga.
OE har även lämnat synpunkter på Ei:s material om ”enklare faktura” som
presenterades på ett seminarium den 25 mars.
OE har vidare besvarat en enkät om ”Retail Market” från EU:s
Energidirektorat.
OE har lämnat ett remissvar över Energimyndighetens rapport om
kontrollstation 2015 för elcertifikatsystemet.
OE har lämnat ett yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter
och allmänna råd om ändring i Elmarknadsinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av
överförd el.
OE har lämnat ett remissvar över Ei:s rapport Regelförändringar som
möjliggör nordisk balansavräkning.
OE har även lämnat ett yttrande över Finansdepartementets komplettering
av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el på
remiss.
OE har yttrat sig över Ei:s föreskrifter om vad som avses med ett effektivt
utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.
OE har även lämnat ett remissvar på Ei:s rapport Enklare faktura.

OE har till sist lämnat ett remissvar på Ei:s rapport
Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden.

