Aktiviteter 2017



Claes deltog i ett möte med SvK:s och Ei:s referensgrupp till uppdraget med
hubben den 10 januari.



Johan, Claes och Bo hade ett möte med energienheten på Miljö-och
energidepartementet den 25 januari om övergången till elhandlarcentrisk
modell, ny flyttprocess innan hubben är i drift, SvK:s avgifter och flytten av
energiskatten till elnätsbolagen.



Johan deltog i Energikommissionens avslutningsmöte. Slutbetänkande
innehåller bl.a. förslag om fortsatt ”Energy only marknad” och förslag som
innebär fortsatta utredningar om t.ex. efterfrågeflexibilitet, energitjänster och
havsbaserad vindkraft utan anslutningsavgifter.



Johan och Bo deltog den 19 januari i ett möte i Milano med ett EU nätverk
(European Energy Retailers) för ”oberoende” elhandelsföretag med
organisationer från Tyskland, Italien, Spanien.



Jonas deltog i ett samrådsmöte med Miljö och Energidepartementet om
revidering av energieffektiviseringsdirektivet 19 januari.



Johan deltog i ett möte med Ei:s energimarknadsråd 18 januari. Mötet
handlade om vinterpaketet och regleringen av elnätsavgifter och om
inspektionens nya regeringsuppdraguppdrag att se över hur de ska utformas
inför nästa reglerperiod.



Johan deltog i ett samrådsmöte på Miljö-och energidepartementet den 10
februari om förslag till nytt förnybartdirektiv och nya bestämmelser på
elområdet.



Johan deltog också i ett referensgruppsmöte för arbetet med hubben och
införandet av den elhandlarcentriska modellen den 21 februari.



OE har skrivit till den pågående revisionen av ellagen utredningen om
problemet med att man kan kringgå för detaljerade bestämmelser i ellagen
genom att låta tjänsteföretag ta över kunderna och svara för faktureringen.



Johan och Bo deltog i ett möte med EU nätverket EER (European Energy Retailers) för
”oberoende” elhandelsföretag med organisationer från Tyskland, Italien, Spanien och
Frankrike i Berlin den 22 och 23 mars.



Bo deltog i ett möte med BEN i Bryssel 27 mars. Bl.a. deltog Fredrick Federley och
talade om arbetet med förnybart direktivet. Bo redovisade OE:s synpunkter i frågan
och skickade även våra synpunkter skriftligen till Fredrick.



Telge Energi deltog i ett möte med Ei:s referensgrupp för funktionskrav på
elmätarna.



OE har lämnat skriftliga synpunkter att den pågående revisionen av ellagen
inför det sista mötet i referensgruppen den 5 maj.



Bo deltog i SvK:s kund-och intressentmöte den 30 mars. Där redovisades bl.a.
SvK:s systeminvesteringsplan och EU:s vinterpakt diskuterades.



Johan och Bo medverkade i Swedish Smartgrids hearing om
rekommendationer för en ökad flexibilitet i elsystemet den 8 maj.



Johan deltog i ett möte med Ei:s energimarknadsråd den 10 maj.



OE har skrivit ett brev till Ei om behovet av snabbare övergång till timvis
mätning och att det kan hanteras i utredningen om intäktsregleringen 20202030.



Bo deltog i samrådmöten med Miljö-och energidepartementet den 1 juni och
2 juni angående de pågående förhandlingarna om direktivet om
elmarknadsdesign respektive direktivet om förnybart.



Bo deltog i ett möte med EU nätverket EER (European Energy Retailers) för
”oberoende” elhandelsföretag med organisationer från Tyskland, Italien, Spanien och
Frankrike i Milano den 30 maj.



Johan hade kontakter med Elevio o Fortum om timvis mätning och avräkning i
Almedalen.



Robert Nordström, som deltar i Ei:s referensgrupp för funktionskrav på elmätarna
lämnade synpunkter på Ei:s förslag lämnade den 17 augusti.



Johan och Bo deltog i Swedish Smartgrids hearing ”Stimulerar dagens
nätreglering att investera i smarta nät?” den 29 augusti. Av hearingen
framgick det tydligt att regleringen måste ändras i flera avseenden om den
inte skulle motverka investeringar i smarta nät.



OE har skickat ett brev med förslag till Swedish Smartgrid om längre nätavtal
för att göra det lättare att få lönsamhet i effektivitetshöjande investeringar.



OE har skickat ett brev med förslag till Ei:s utredning med översyn av
intäktramsregleringen och timvis mätning.



OE har skickat brev till Miljö-och energidepartementet och Ei om den
finansiella elmarknaden och bett att få möten med departementet och Ei.



Jonas och Bo hade ett möte i denna fråga med Miljö- och
energidepartementet den 30 augusti.



Jonas och Bo hade ett möte med Ei i samma ärende den 27 september.



Johan deltog i Miljö och energidepartementets dialogsamtal om Ren Energi
paketet 8 september. Bl.a. diskuteras förändringar av regelverket för
ursprungsgarantier för att alla producenter av förnybar el ska vara
kvalificerade för att få ursprungsgarantier. Vidare vill EU öppna de nationella
stödsystemen så att alla EU länder får tillgång till existerande stödsystem.



Bo deltog i Swedish Smartgrids möte med lansering av en strategi för en ökad
flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät den 14 september.



Johan och Bo hade ett möte med EU nätverket EER (European Energy
Retailers) för ”oberoende” elhandelsföretag med organisationer från
Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike i Stockholm den 20 och 21 september.



Bo deltog i möte med BEN i Bryssel den 25 september och att stämde då av
vissa frågor med energirådet vi den svenska EU-representationen, Truls
Borgström. Bo hade vidare att ha kontakter med tjänstemän på
Energidirektoratet den 26 september.



Jonas och Bo hade ett möte med SvK i oktober den 25 oktober.



Johan deltog i mötet i Energimyndighetens elcertråd den 26 oktober.



Johan och Bo deltog i EER:s aktiviteter i EU-parlamentet för att
”marknadsföra” EER i Bryssel den 7 november. Johan redogjorde för
erfarenheter från Sverige och deltog i en paneldebatt. Det var en stor
uppslutning på mötet från parlamentariker, representanter från
kommissionen och regleringsmyndigheter och konsumentorganisationer. De
dokument som släpptes i samband med aktiviteten i EU-parlamentet finns på
OE:s hemsida både på engelska och på svenska.



Johan, Claes och Bo hade ett möte med den nye statssekreteraren för
energifrågor Emil Högberg den 20 november. Fokus för mötet var reformen
”En ny elmarknadsmodell” och vi fick besked att tidplanen var att regeringen
kommer tillbaka med en proposition hösten/vintern 2018. Vi fick också
information att regeringen förbereder att införa krav på timvis avräkning för
de kunder upp till 63 amp som väljer timprisavtal.



Eva deltog i CEER:s ”Customer Conference on topic of dynamic prices” i
Bryssel den 28 november, där hon representerat EER och redovisat
erfarenheter från Sverige och deltog i en paneldebatt.



Bo deltog i ett WEC-möte om energi-och miljöpolitik i en era med Trump och
Brexit den 30 november.



Bo deltog i EER:s möte i Bryssel den 5 december. Mötet var inriktat på att
klara av de formella frågor och krav som måste uppfyllas för att EER ska kunna
registreras som en europeisk branschorganinsation med säte i Bryssel. Vi hade
hjälp av en belgisk advokat byrå och kvarvarande frågetecken rätades ut
effektiv. Därutöver hade vi interna överläggningar om EER:s verksamhet det
kommande året.

Remisser
OE har lämnat ett remissvar på promemorian Elcertifikatsystemet- vissa frågor inom
kontrollstation 2017.
Vi har vidare besvarat en Public consultation från CEER: Guidelines of Good practice (GGP)
on Price Comparison Tools.
Vi har lämnat synpunkter till regeringskansliet på Förnybartdirektivet och Nya
bestämmelser på elområdet
OE har lämnat synpunkter på förslaget till reviderad ellag.
Vi har vidare lämnat ett remissvar på Energikommissionens betänkande.
OE har också lämnat ett remissvar på Ei:s utredning om efterfrågeflexibilitet.
Vi har även lämnat synpunkter på Ei:s rapport Kommissions riktlinjer och nät- föreskrifter.

OE har svarat på CEER:s Consultation on Flexibility Use at Distribution Level.
Vi har även yttrat oss över en remiss av föreskrifter om ursprungsgarantier för el.
OE har lämnat synpunkter på förslaget till reviderad ellag. ( Inom ramen för
arbetet i referensgruppen)
OE har lämnat ett remissvar på Ei:s förslag till ny modell för elmarknaden.

Vi har även lämnat synpunkter på Konsumentverkets förslag om ändringar i
vägledning om prisinformation.

