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Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad
rapport och vill härmed lämna sitt remissvar rörande de framförda förslagen. Vi avser inte att
kommentera förslagen på detaljnivå utan ett endast framföra några för oss viktiga principer.
Inledningsvis vill vi understryka att det är nödvändigt att de kostnadsbesparingar som kan göras i
samband med en övergång till en elhandlarcentrisk modell fördelas rimligt mellan elnätsbolag och
elhandelsbolag och inte får vara något som enbart kommer elnäsbolagen till godo.
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.
Att dagens elnätsreglering inte främjar utvecklingen av smarta elnät framgår av studien
”Incitament för smarta elnät” som presenterades på en hearing som Forum för smarta elnät
anordnade i Stockholm. Studien har gjorts av Copenhagen Economics på uppdrag av Forum för
smarta elnät. OE delar i stort rapportens slutsatser och menar att det måste skapas en effektivare
incitamentsstruktur för att stimulera utvecklingen av smarta nät. Vi menar att detta också är
nödvändigt för att skapa bra förutsättningar för leverantörer som säljer styrsystem etc. Detta ger
förutsättningar för att utveckla en hemmamarknad i Sverige för företag som kan vara
framgångsrika exportföretag inom smarta elnät.
OE avser inte att penetrera olika kalkylmodeller eller försöka definiera vad som är en rimlig
avkastning i ett tämligen riskfritt monopolföretag, men vill dock framhålla risken för att en
eventuell överlönsamhet i nätföretagen kommer att medföra en snedvridning av konkurrensen
mellan elhandelsföretag i vertikalt integrerade energiföretagsgrupper och fristående elhandlare.
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OE är vidare mycket tveksamma till de i den nya ellagen föreslagna reglerna med
jämkningsmöjligheter för avbrottsersättning och ersättning till konsumenter resp. elanvändare vid
avbrott.(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
onödigt långdragna processer, där elanvändare och konsumenter kommer i kläm.
Vi menar att jämkningsmöjligheten även kommer att försvåra övergången till en elhandlarcentrisk
modell.
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