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Remissvar på Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens
energi (SOU:02)
(M2017/00026/Ee)
Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har fått Energikommissionens betänkande
Kraftsamling för framtidens energi (SOU:02) på remiss och lämnar härmed sina synpunkter
på förslaget.
Oberoende Elhandlares grundläggande syn på Energikommissionens förslag
Oberoende Elhandlare är mycket positiva till utgångspunkterna för Energikomissionens
förslag i form av den ramöverenskommelse som träffades mellan Socialdemokraterna,
Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016.
Vi menar att de är rimligt att den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre
grundpelare som energisamarbetet i EU. Politiken syftar alltså till att förena:


Ekologisk hållbarhet



Konkurrenskraft



Försörjningstrygghet
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Vi delar också uppfattningen att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög
leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar
långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar
i Sverige.
Oberoende Elhandlare är positiva till Energikommissionens utgångspunkt för
Energipolitikenen är att Sverige är tätt sammankopplat med sina grannländer i norra
Europa och att en fortsatt satsning på marknadslösningar är grunden för att nå de tre
grundpelarna. Oberoende Elhandlare ser det även som viktigt att Energikommissionen är
tydlig med det är positivt att Sverige ska fortsätta vara ett exportland av förnyelsebar el
inom EU.
Oberoende Elhandlare har inte heller några invändningar emot de mål Energikommissionen
valt:


Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum
som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med
politiska beslut.



Sverige ska år2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet
uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP.



Det är vidare en utgångspunkt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.

Energikommissionens förslag till åtgärder och utredningar
Oberoende Elhandlare menar också att kommissionens förslag till åtgärder och utredningar
i stort är väl motiverade och väl avvägda.
OE anser att det är bra att elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya
elcertifikat till 2030.
Vi menar vidare att det är bra att Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med
olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna
kommer att tas fram av Energimyndigheten tillsammans med olika branscher och utgör
därmed inget mål som fastställs av riksdagen.
OE menar också att det är rimligt att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad
vindkraft bör förändras. Formerna för detta måste dock utredas närmare.
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Vi menar också att det är viktigt att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft,
men där prövningssystemet utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och
ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan.
OE finner det angeläget att fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå som
för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent. Skatten ska sänkas
stegvis under en fyraårsperiod med start 2017.
Vi menar vidare att det är bra att ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den
elintensiva svenska industrin, motsvarande PFE, införs givet att man hittar en rimlig
finansiering.
OE delar uppfattningen att en utredning bör tillsättas för att brett utreda vilka eventuella
hinder som kan finnas för att möjliggöra en tjänsteutveckling vad gäller aktiva kunder och
effektivisering. Utredningen bör undersöka vilka ekonomiska och andra styrmedel,
exempelvis vita certifikat, som är effektivast för att öka effektiviseringen både ur energioch effekthänseende. OE vill särskilt lyfta fram nedanstående punkter:



Att det är avgörande att utredningens uppdrag blir tydligt med att regelverken
måste förenklas och anpassas till framtidens elmarknad, med timvismätning och
smarta elmätare före 2025, kundägd lokal elproduktion och batterilagring.



Timvis mätning och avräkning är grunden för en väl fungerande prissättning med allt
större andel förnybar energi och satsningar på energieffektivisering.



Att dessa förändringar görs med utgångspunkten att en elhandlarcentrisk modell
införs.



Att nya regelverk utformas utan att elhandlarnas möjligheter att utforma nya
avtalskonstruktioner, fakturans utseende eller andra regler som begränsar
möjligheterna att skapa aktiva kunder. Det är viktigt att nya regelverk omfattar både
elhandlare och övriga aktörer som är aktiva på elmarknaden för att skapa
konkurrensneutralitet.

OE menar att det är viktigt att man när det gäller marknadsdesign väljer ”Energy only” som
huvudmodell i dialogen med EU om en gemensam energimarknad och försvarar den väl
fungerande befintliga marknadsmodell som Sverige och Norden använder.

Oberoende Elhandlare, Restadsvägen 14, 167 33 Bromma

Organisationsnummer 802410-2603

För Oberoende Elhandlare

Johan Öhnell

Bo Lindörn

Oberoende Elhandlare, Restadsvägen 14, 167 33 Bromma

Organisationsnummer 802410-2603

