OE Aktiviteter 2016

• OE har skrivit ett nytt brev till Miljö- och energidepartementet med ett krav på
svar på det frågor som vi ställde i det tidigare brevet. ( Frågan om uppdraget till
SVK, frågan om avgiftsprinciperna för Nord Pool Spot samt frågan om
finansieringen av REMIT.
• Johan, Claes och Bo hade ett möte med Ei den 19 januari. Vi tog bl.a. upp frågorna
om elhandlarcentrisk modell och samfakturering, ny flyttprocess och
anvisningspriser, timvis mätning och avräkning, timvisa mätvärden som grund för
nättariffer och avgifterna för REMIT. Vi framförde vidare att vi förordar att Ei
knyter referensgrupper till sina aktuella regeringsuppdrag i stället för att endast ha
bilaterala överläggningar med olika intressenter.
• Johan deltog i mötet med Ei:s energimarknadsråd den 19 januari. Mötet, som var
gemensamt elmarknadsaktörer och kundrepresentanter hade som tema den
elhandlarcentriska modellen. De senares engagemang i denna fråga visade sig vara
lågt. Det kan dock finnas en möjlighet för en samverkan mellan OE, Villaägarna och
Ellevio i denna fråga. När det gäller förslaget om energiskatt på el varde flesta
remissinstanserna positiva till de förslagna förändringarna. Bl.a. SKL var dock
negativ till att den lägre skattesatsen i Norrland ska slopas.
• Claes deltog i det första mötet i Ei:s/SvK:s referensgrupp om
hubb/elhandlarcentrisk modell den 8 februari.
•

Bo hade möten med i Bryssel den 25 och 26 januari. Dels ett möte med Truls
Borgström, energiråd på Sveriges ständiga representation vid EU, vidare ett möte
om slutkundsmarknaden och den nya energimarknadsdesignen med Matti
Sepponen på Energidirektoratet. Bo deltog vidare i mötet energinätverket BEN
med bl.a. Pierre Schellekens , vice kabinettschef hos Kommissionär Aries Cañete
som hade ett bidrag som har fått rubriken ”COP21 – och sen då??” Vidare tog
mötet upp ETS-processen i Parlamentet och andra aktuella frågor i Rådet och i
Parlamentet. Bo talade även med Hanna Stenegren, som är sakkunnig i
energifrågor hos EU-parlamentarikern Fredrick Federley.

•

Claes och Bo hade ett möte med ACER i Ljubljana den 11 mars för att bl.a.
diskutera slutkundsmarknaden och utvecklingen av EU:s energiunion.

• OE har skickat ett brev till Miljö-och energidepartementet om att genomföra
förändringen av flyttprocessen eftersom arbetet med att ta fram en hubb kommer
att dra ut på tiden så mycket att det inte längre är rimligt att införandet av en
reformerad flyttprocess ska behöva skjuts upp flera år med de högre priser för
konsumenterna, som de nuvarande anvisningsavtalen innebär. För att driva denna
fråga vidare kan OE eventuellt samarbeta med Ellevio.

• OE har skickat ett brev till Miljö-och energidepartementet om läget för uppdrag till
SvK att analysera kostnadsutvecklingen som lett fram till fördubblingen av
förbrukningsavgifterna. För att driva denna fråga vidare kan OE eventuellt
samarbeta med Energiföretagen Sverige och Svenskt Näringsliv.
• Claes informerade om arbetet i Ei:s/SvK:s referensgrupp om
hubb/elhandlarcentrisk modell. Sweco har i en rapport till Ei rekommenderat att
den elhandlarcentriska modellen (grossistmodellen) ska införas i Sverige. Styrelsen
konstaterade att det är viktigt hur man löser betalningen mellan elhandel och
elnät och det finns anledning att se hur man löst detta i Norge och Finland.
Vi kunde även konstatera att planerna att energiskatten ska flyttas från
elhandelsbolagen till nätbolagen går i fel riktning m.h.t. att den elhandlarcentriska
modellen ska införas och att elhandlarna redan har en rutin för att hantera
energiskatten. En sådan förändring är klart negativ från kundperspektiv. OE ska
kontakta Ei och Finansdepartementet i denna fråga.
• Johan informerade om Ei:s seminarium om faktureringsmodell i en
elhandlarcentrisk modell den 23 mars.
• Johan, Claes och Bo deltog i Ei:s hearing om efterfrågeflexibilitet den 4 april. Vi
kunde konstatera att flera av de punkter som vi drivit fått genomslag, bl.a.
dynamiska nättariffer baserade på timmätta värden. Vi kommer även att lämna
skriftliga synpunkter till Ei.
• Bo deltog i SvK:s kund-och intressentmöte den 6 april.
• Johan har haft ett möte med Ellevio om gemensamma påverkansaktiviteter om
flyttprocess och elnätstariffer i elhandlarcentrisk modell.
 Bo deltog i ett WEC-seminarium den 22 mars.
• OE har lämnat skriftliga synpunkter på Elcertifikatsystemet med inriktning att vi
anser att det bästa alternativet om Sverige ska ha ett stöd till förnybart efter 2020
är att fortsätta med elcertifikatsystemet .
• Johan deltog i mötet med Ei:s Energimarknadsråd 18 maj. Ei har ett
utredningsuppdrag som gäller förutsättningarna för en mer variabel produktion i
elsystemet.
• Johan har haft ytterligare ett möte med Ellevio om gemensamma
påverkansaktiviteter om flyttprocess och elnätstariffer i elhandlarcentrisk modell
var framgångsrikt och att en gemensam debattartikel om flyttprocessen var på
gång.
• Bo deltog i ett möte om den finansiella elmarknaden med NordREG den 10 maj.
Samstämmigheten om hur den finansiella elmarknaden ska vara i Norden var stor
och i linje med OE:s syn på denna marknad.
• Johan deltog i ett referensgruppsmöte på Ei om kreditvillkor mellan elnät o
elhandel 26 maj.



Johan deltog i ett seminarium 5 juli om elhandlarcentrisk modell som Ellevio
anordnat i Almedalen.

 OE har skrivit till Finansdepartementet om att planerna på att energiskatten ska
flyttas från elhandelsbolagen till nätbolagen går i fel riktning m.h.t. att den
elhandlarcentriska modellen ska införas och att elhandlarna redan har en rutin för
att hantera energiskatten. En sådan förändring är klart negativ från
kundperspektiv.
 OE har skrivit till Ei och Gaia om kassaflöden och kreditrisk med anledning av Ei:s
regeringsuppdrag att införa en tjänstehubb och uppdraget till Gaia från Ei att
analysera kassaflöden och kreditrisk när man inför en elhandlarcentrisk modell. I
skrivelsen stöder vi en modell som var kassaflödesneutral och där elhandlarna
skulle få 35-40 dagar på sig att betala till elnätsbolagen.
 Johan har diskuterat skrivelsen med Ei och pekat på att att stora krav på
säkerheter för att hantera ”teoretiska” kreditrisker kommer att utgöra ett
konkurrenshinder för såväl OE:s medlemmar som för mindre, kommunala
elhandelsbolag.
• Bo deltog i ett samrådsmöte på Miljö-och energidepartementet om aktuella
energipolitiska frågor inom EU den 2 september. 2016 är ”The year of delivery”. I
februari kom ett paket med en ny hållbarhetspolitik för biobränslen. I oktober
kommer ett paket med ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv, i
november/december kommer ett paket med ny politik för förnybar energi och ny
marknadsdesign och vid samma tidpunkt räknar man också med att få 43 förslag
om EU:s Energiunion på plats.
• Johan deltog i ett CEER- seminarium om inträdeshinder på elmarknaden i Bryssel
den 8 september. Ei har bett att få samråda om förslag från EU:s TSO:er att ändra
tider för att diskutera frågan.
• Johan och Bo deltog i ett seminarium om en ökad andel variabel elproduktion på
Ei den 21 september.
• Bo och Johan deltog i Energikommissionens expertseminarium om energilager den
28 september.
 Johan kommer att delta i stället för Claes på Ei:s seminarium den 29 september,
när Gaias rapport och förslag kommer att presenteras.
 OE skrev den 26 oktober tillsammans med Energiföretagen Sverige till
skatteutskottet för att försöka stoppa förslaget att energiskatten ska flyttas från
elhandelsbolagen till nätbolagen.
 OE har även skrivit till Ei med synpunkter med anledning av Ei:s regeringsuppdrag
om åtgärder för att stimulera ökad efterfrågeflexibilitet.

 Johan deltog i Ei:s seminarium om Gaia:s rapport om kassaflöden och kreditrisk
med anledning av Ei:s regeringsuppdrag att införa en tjänstehubb den 29
september.
• Jonas och Bo hade ett möte Ei för att samråda om förslag från EU:s TSO:er (entso)
att ändra tider för ”Intraday Opening Time” den 22 september. Johan deltog i
mötet med Ei:s energimarknadsråd den 5 oktober.
• Jonas deltog mötet med Ei:s/SvK:s referensgrupp om hubb/elhandlarcentrisk
modell är den 11 oktober.
• Johan och Bo deltog i ett möte i Bryssel den 18 oktober med föreningar för
oberoende elhandlare i andra EU länder för att skapa förutsättningar för ett
långsiktigt EU nätverk för att påverka i elhandelsfrågor. Samsynen mellan
föreningarna är förvånansvärt stor, så vi bedömer förutsättningarna för ett
framtida samarbete som goda. Kommande möte planeras till början på nästa år.
 Bo informerade om att vi diskuterat frågan om eventuellt samarbete med Svenskt
Näringsliv för att driva frågan att departementet ska ge SvK ett uppdrag att
analysera kostnadsutvecklingen som lett fram till fördubblingen av
förbrukningsavgifterna. Det visade sig när frågan var på gång i media att ingen i
Svenskt Näringsliv ville framföra en öppen kritik mot SvK, så frågan lades ned.
 Johan informerade om att han hade deltagit i en paneldebatt på
Elhandelsmarknadsdagen (Energimarknadens konferens) den 19 oktober på
temat: Kunden och Elbranschen.
 Johan och Bo deltog i Energikommissionens expertseminarium om energilager den
28 september.
 Den politiska ledningen för Energidepartementet har svarat OE att den inte är
intresserad av att träffa OE förrän den har fått Energikommissionens betänkande
och förslag. Bo kommer dock att försöka få en tid för ett möte med tjänstemännen
på departementet för en lägesavstämning under hösten.
 Bo informerade om han skulle delta i ett WEC-seminarium den 14 november.
 Bo informerade vidare om att han kommer att delta i ett seminarium om smarta
elnät den 30 november.
• Bo informerade om att den pågående revisionen av ellagen försenats och att det
ännu inte satts ut någon tid för nästa möte.
 Jonas informerade om det senast mötet i SvK:s marknadsråd. Man hade
diskuterad efterfrågeflexibilitet och svängmassa. SvK hade vidare informerat om
att effektreservsavgiften kommer att var oförändrad det kommande året. Även
SvK:s övriga avgifter kommer att var oförändrade det kommande året.

 Bo deltog i invigningen av ett nytt gemensamt kontor i Bryssel för Energiföretagen
Sverige och motsvarande organisationer i de andra nordiska länderna (inkl. Island)
måndagen den 28 november.
 Bo hade ett möte med energirådet Truls Borgström på Sveriges ständiga
representation vid EU den 29 november.
 Bo hade vidare ett möte med Eero Ailio på Energidirektoratet den 29 november.
 Bo deltog i ett seminarium om smarta elnät den 30 november.
 Johan, Claes och Bo hade ett möte med Ei den 12 december om utredningen om
elhandlarcentrisk modell. Mötet fokuserade på säkerheter mellan elhandlare och
elnät, avgifter för hubben, ersättning till elhandlare under fem år för
faktureringstjänster, tidplan för hubben.
Besvarade remisser.
Vi har lämnat ett remissvar på betänkandet ”Energiskatt på el”.
Vi har svarat på en enkät från EU om förnybart direktivet.
Vi har vidare lämnat ett remissvar på ett utkast till förordning om effektreserv.
Till sist har vi yttrat oss över en promemoria om den särskilda
norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet.
Vi har lämnat ett remissvar på en PM om anvisade elavtal.
Vi har vidare lämnat skriftliga synpunkter på Ei:s förslag till åtgärder för att
stimulera efterfrågeflexibilitet.
Vi har lämnat ett remissvar på Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för
mervärdesskatt.
Vi har också lämnat synpunkter på Ei:s rapport ”Slopad schablonavräkning för
timmätta kunder?”
Vi har lämnat ett remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017
för elcertifikat – en delredovisning.
Vi har lämnat ett remissvar och ett kompletterande och ett förtydligande tillägg
på remissvaret på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för
elcertifikat-Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030.
Vi har även besvarat en remiss på promemoria med förslag till ändring i
lagen(2010:601) om ursprunggarantier för el.

