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Energimarknadsinspektionen

Utredningen om översyn av intäktsramsregleringen och timvis mätning
Oberoende Elhandlare (OE) vill framhälla ett par aspekter i samband med
Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag om utvecklad reglering av framtidens elnät.
De nya funktionskraven på elmätarna är en förutsättning för en marknad med
energitjänster och smarta nät som ingår i de övergripande målen för elmarknaden. Att
sträcka ut införandetiden till mitten 2020-talet för de nya funktionskraven gör att Sverige
inte kommer kunna ha den utveckling som samordningsrådet för smarta elnät planerat för i
sin slutrapport. OE ser istället att Ei kan ha en dispensrutin för de mindre elnät som har
svårt att klara införandet till 2020.
OE anser att det i detta sammanhang är väsentligt att även elnätstarifferna utformas så att
bidrar till ett effektivt utnyttjande av det befintliga nätet och är därför positiva till den
föreslagna ändringen i det nuvarande regelverket så att tarifferna även ska vara utformade
så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet. Vår uppfattning är att
kapacitetseffektiva tariffer bäst kan utformas om såväl eltaxor som nättariffer baseras på
timvisa mätningar och avräkningar för samtliga kunder.
OE ser mycket positivt på Ei:s breda kartläggning och förslag till åtgärder för att nå en ökad
efterfrågeflexibilitet, men vi ifrågasätter det rimliga i att merparten av de mer
verkningsfulla åtgärderna som ska främja flexibiliteten ska införas senast år 2025. OE
menar att ”det kraftfulla åtgärdspaketet” bör implementeras tidigare.
Införandet av timvis mätning och avräkning kommer att underlättas av hubben. Det är
därför viktigt att införandet hubben håller den tidplan som SvK gjorde 2016. OE menar att
det vore rimligt att Ei i sitt uppdrag om översyn av intäktsramsregleringen inför nästa
reglerperiod 2020-2023, premierar ett förtida utbyte av elmätare genom ekonomisk
kompensation.
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