OE aktiviteter 2015
Oberoende Elhandlare publicerade den 7 januari en debattartikel publicerad i Sydsvenskan
tillsammans med Naturskyddsföreningen och andra aktörer där vi lyfter fram att även
lägenhetskunder bör omfattas av en skattereduktion för mikroproduktion om de bygger
förnybar el tillsammans. Det är en fråga som bör ingå i en blocköverskridande
energiuppgörelse.
Johan, Claes, Jonas M och Bo diskuterade frågor om slutkundsmarknaden med ACER i
Ljubljana den 16 januari.
Johan deltog i ett möte med Ei:s Energimarknadsråd den 21 januari.
Bo deltog i ett seminarium om effektreserven den 19 februari och att han kommer att delta
från Oberoende Elhandlare. Även Jonas Melin deltog som representant för Markedskraft
och Frans från Telje Kraft var en av huvudtalarna på seminariet.
Johan och Bo har deltagit i en referensgrupp för regeringskansliets arbete med en revision av
ellagen.
OE har utarbetat en kostnads- intäktsanalys rörande en förändring av flyttprocessen så att
anvisningsavtalen försvinner och skickat analysen till Energimarknadsinspektionen.
OE har också skrivit till Energimarknadsinspektionen och Konsumentverket om Svenska
Kraftnäts kraftiga avgiftshöjningar.
Johan och Bo träffade Energimarknadsinspektionen den 3 mars för att diskutera dels OE:s
kostnads- intäktsanalys för att ändra flyttprocessen så att anvisningsavtalen försvinner, dels
också funktionskrav på elmätare.
Johan och Bo hade också ett möte med Ei om funktionskrav på elmätare den 3 mars.
OE har skrivit till Ei och Konsumentverket med anledning av SvK:s kraftiga avgiftshöjningar.
OE har också skrivit till SvK om avgiftshöjningarna och tog upp frågan på mötet i SvK:s
marknadsråd den 20 maj.
OE har också skrivit till Konsumentverket om att OE bör få vara med när man utformat
allmänna avtalsvillkor för elavtal.
Bo deltog i ett seminarium om Swecos rapport om funktionskrav på elmätare den 19 mars.
Bo har också deltagit i ett WEC-seminarium med bl.a. direktiven till Energikommissionen.
Johan deltog i ett samråd om aktuella energifrågor och samråd om Energiunionen på Miljöoch energidepartementet den 13 mars.
Bo deltog i ett möte med energiministern och energikommissionen den 8 april.

Claes deltog i NordREGs hearing on current/future state of TSO`s and DSO`s roles and
responsibilities and Market design for enabling energy services den 8 april I Oslo.
Energieffektiviseringsföretag ska få tillgång till mätdata (även historiska) och nätföretag får
inte ägna sig åt energieffektiviseringstjänster.
Claes deltog även i Ei:s seminarium om flexibla kunder den 13 april. Det framkom att
kundintresset f.n. är lågt, d.v.s. att priselasticiteten är låg så länge priserna ligger på en låg
nivå.
Bo deltog i en nordisk hearing om FCA-koden och TSO-involvering i forwardmarknaden den
20 april.
Johan deltog i mötet med Ei:s energimarknadsråd den 6 maj.
Jonas informerade om att han och Fredrik hade haft ett möte med Kaj Forsberg på Ei om
frågan om en ny avgiftsprincip för Nord Pool Spot.
Johan, Claes och Bo hade ett möte med Svensk Energis nya VD den 27 maj om respektive
organisations prioriterade frågor.
OE har skrivit till SvK om de kraftiga avgiftshöjningarna och fått ett skriftligt svar från SvK.
Johan och Bo hade ett möte med Energidepartementet om informationshanteringsmodellen
och flyttprocessen den 9 juni.
OE har skickat ett brev till Miljö-och Energidepartementet meden begäran om att regeringen
ska ge SvK ett uppdrag om att se över hur de hur de upphandlar sin reglerkraft och varför
kostnaden har fördubblats. Vi kräver även att ett regelverket för att sätta avgifterna tas fram
så att det införs begränsningar på storlek på höjningarna och tidpunkter.
Johan har deltagit i olika möten i Almedalen.
Johan deltog i ett samråd på Miljö-och energidepartementet om aktuella energifrågor och
samråd om den nya elmarknadsdesignen den 16 september.
OE har skickat en skrivelse till Ei om nackdelen med att i förslaget till nordisk
balansavräkning (NBS) endast tillåta en balansansvarig för förbrukning och produktion per
nätområde.
När det gäller översynen av EMIR så finns det ett beslut att ta bort möjligheten att använda
bankgarantier som säkerhet för råvaruderivat. OE har på olika sätt deltagit aktivt i arbete att
få behålla denna möjlighet. Vi har deltagit bl.a. diskuterat frågan med EU-kommissionen och
deltagit i en nordisk arbetsgrupp för denna fråga.
Claes deltog i Ei:s seminarium om efterfrågeflexibilitet den 19 oktober.

Bo deltog som talare i Ei:s hearing om förenklad avräkning den 20 oktober och redovisade
vår OE:s uppfattning att den förenklade avräkningen med timjusterade schablonvärden
motverkar utbudet av timvis mätning från elhandlarnas sida eftersom den avräkningen
medför ett risktagande för elhandlaren. Bland hushållen är det endast 0,2 procent som valt
timvis mätning. Ska den timvisa mätningen få en ökad omfattning så måste de kunder som
mäts timvis också avräknas timvis och den förenklade avräkning måste slopas.
Claes medverkade på Ei:s och SvK:s informationsträff om uppdraget att bygga en hub för
informationshantering på den svenska elmarknaden och att införa en elhandlarcentrisk
modell.
Johan och Bo har deltagit i flera av Energikommissionens seminarier. På ett seminarium
under hösten framkom bl.a. att EU-kommissionen kommer att lägga ett förslag med 58
punkter som en utgångspunkt för EU:s energiunion. OE hade vid ett styrelsemöte under
hösten medverkan av Anton Steen från Energikommissionen som beskrev hur och med vilka
frågor Energikommissionen arbetade. OE har därefter skriftligen redovisat sina prioriterade
frågor till Energikommissionen.
OE hade den 5 november ett möte med den nye chefen för energienheten på Miljö-och
energidepartementet Robert Andrén den 5 november. Vi tog bl.a. upp vår begäran att SvK
ska göra en analys av sina kostnader för de avgifter de har samt regler för hur de ska få höja
sina avgifter. Vi tog vidare upp frågan om avgiftsprinciperna för Nord Pool Spot och
finansieringen av REMIT.
Johan deltog den 11 november i ett möte med Ei:s elmarknadsråd och drev då frågan om en
elhandlarcentrisk modell och att en sådan också skulle lösa problemen med de dyra
anvisaningsavtalen.
OE hade ett möte med NVE den 12 november i Oslo. Vi diskuterade då deras syn på
utvecklingen av den gemensamma nordiska elmarknaden och utvecklingen av en norsk HUB
för elmarknaden. Vi fokuserade då också på frågan om när det är möjligt att gå över till en
elhandlarcentrisk modell och att införa en flyttprocess som innebär ett aktivt val av
elhandlare från kundernas sida.
OE hade till styrelsemötet i december bjudit in Lars Munter från Svenska Kraftnät för att få
en rapport om statusen för utvecklingen av en ny tjänstehubb för elmarknaden och för att
diskutera OE:s syn på frågan.

