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Synpunkter på Översyn av ellagstiftningen(dnrM2015/129/Ee)

Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sina synpunkter på
utkasten till departementspromemoria med förslag, lagtexter och författningskommentarer
till en reviderad ellag.
OE anser att de senaste omarbetningarna och de föreslagna förändringarna är bra och ökar
klarheten i regelverket. Vi finner att förslagen till nya lagtexter och författningskommentarer
generellt sett är väl genomarbetade och väl avvägda och av vi avstår därför att lämna mer
detaljerade synpunkter på detta utskick.
F.ö. vidhåller vi de synpunkter som vi framfört tidigare:
Vi är positiva till allt som kan befrämja en ökad efterfrågeelasticitet, men vill ändå
ifrågasätta om aggregatorer kommer att vara relevanta på den svenska/nordiska
elmarknaden. Vi anser att man närmare bör utreda den exakta innebörden av begreppet
aggregatorer och hur det passar in iregelverket på den nordiska marknaden.
(Författningskommentarena 4 kap 22§)
OE är mycket negativa till 6 kap 23§, som bl.a förbjuder nätföretag att ta ut avgifter för
fakturor. Ska inte nätföretag i likhet med andra företag kunna ta ut en avgift för
pappersfakturor så att flera elanvändare i stället väljer elektroninska fakturor.
När det gäller 7 kap 12§ om ett effektivt utnyttjande av nätet så menar vi att det är
nödvändigt med en långtgående precisering och att det är bra att görs möjligt genom mer
detaljerade föreskrifter från regeringen eller Ei, enligt 7 kap §13.
OE är mycket negativa till 12 kap 28 §, som bl.a förbjuder elhandelsföretag att ta ut avgifter
för fakturor. Ska inte nätföretag i likhet med andra företag kunna ta ut en avgift för
pappersfakturor så att flera elanvändare i stället väljer elektroninska fakturor.
Vi är positiva till att 12 kap 25§ ger elhandelföretaget möjligheten att på sin faktura hänvisa
till att kompletternade och mer omfattande information finns att på företagets hemsida.
OE känner en oro för en mer långtgående detaljreglering av elhandlare. Det hämmar
konkurrensen och möjligheten att utveckla både elavtal och nya affärsmodeller. En
detaljreglering av informationen på fakturan morverkar kundanpassade lösningar och har en
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negativ effekt på konkurrensen på elmarknaden. Allt för långtgående regler som försvårar
kundanpassade lösningar medför också, som vi tidigare påpekat att reglerna kringås genom
att kundapassade lösningar på elkunder levereras av tjänsteförtag i stället för av
elhandelsföretag. Vi vill därför en än gång aktualisera frågan om gränsdragningen mellan
elföretag och tjänsteföretag som är aktiva på elmarknaden. Det är möjligt att kringgå
bestämmelser i ellagen genom att flytta vissa tjänster från elhandelsbolag till tjänsteföretag
som inte omfattas av ellagen. Såvitt vi förstår omfattas inte en tjänsteleverantörer som
exempelvis Sumer (BaraSpara) av regelverket. Företaget hjälper till sina kunder förutom
med inköp av el, med inköp inom flera områden som försäkringar och premiepensioner. Vi
menar att det bästa sättet att komma till rätta med detta så att alla som agerar på elmarknaden
omfattas av samma regler är att undvika en allt för långtgående detaljreglering av exempelvis
utformningen av fakturor och orimliga förbud mot att ta ut avgifter för papperfakturor.
När det gäller avbrottsersättning och ersättning till konsumenter resp. elanvändare vid
avbrott så är vi tveksamma till jämkningsmöjligheterna.(14 kap10§ resp. 15 kap 6§) I
författningskommentarerna sägs visserligen att denna möjlighet ska utnyttjas mycket
restriktivt, men vi tror ändå att jämkningsförfarandet kan orsaka önödigt långdragna
processer, där elanvändare och konsumenter kommer i kläm.
Jämkningsmöjligheten försvårar även övergången till en elhandlarcentrisk modell.
Vi menar att det är rimligt att ställa sådana krav på solvens och förebyggande underhåll, för
att ett nätföretag ska få koncession så att reglerna om jämning kan slopas.

För Oberoende Elhandlare
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