Oberoende Elhandlare aktiviteter 2018
Bo deltog dialogmötet Miljö-och energidepartementet om EU:s energipolitik
den 19 januari.
Bo deltog i ett möte i Madrid den 12, 13 och 14 februari 2018, då EER formellt
hade bildats som en organisation med säte i Bryssel vid. Michele Governatori
utsågs till ordförande (president) för en tvåårsperiod och Bianca Barth utsågs
till generalsekreterare (secretary general). Övriga styrelseledamöter är Juan
Canela från Spanien, Marc Boudier från Frankrike, Robert Busch från Tyskland
och Bo från Sverige.
Bo deltog i EER:s möte med den spanske statssekreteraren för energifrågor den
13 februari. Fokus på mötet var att framhålla att EER anser att en rabattering av
elpriserna inte är ett effektivt sätt att hjälpa hushåll med svag
betalningsförmåga som i Spanien och att vi inte har denna typ av ekonomiskt
stöd inom energipolitiken i övriga länder som är med i EER.
Eva och Bo deltog i BEN-mötet i Bryssel den 20 mars, där Pierre Schellekens EU
kommissionen, kommenterade de pågående trilogförhandlingarna av
vinterpaketet och EU:s klimat-och energipolitik ur ett 2025-perspektiv.
Den 20 mars träffade Eva och Bo Matti Supponen från EU:s Energidirektorat.
Eva och Bo träffade den 21 mars Bengt Wennerstein från den svenska
representationen i Bryssel.
Eva, Claes, Jonas och Bo hade ett möte med Konkurrensverket den 11 april.
Bo deltog i SvK:s kund-och intressentmöte den 11 april.
Bo deltog i två hearingar på Forum för smarta nät den 12 april. Det gällde
Flexibilitetsbehovet 2040 och Aggregatorsrollen.
Eva deltog i ett möte med Energimyndighetens användarråd för Elcertifikat den
12 april.
Eva, Claes, Jonas och Bo hade ett möte med Miljö-och energidepartementet den 9 maj.
Eva och Bo deltog i EER:s möte i Bergamo den 15 till 18 maj.

Besvarade remisser
OE har lämnat ett remissvar på ett förslag till ny elmarknadslag
Vi här även lämnat synpunkter Energimarknadsinspektionens rapport Nya
regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023.

OE har lämnat ett remissvar på Ei:s rapport Funktionskrav på nya mätare på
remiss.
Vi har även lämnat synpunkter på Energimyndighetens Förslag till Sveriges
integrerade nationella energi-och klimatplan.
OE har lämnat ett remissvar på Ei:s förslag tillföreskrifter och allmänna råd om
information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el går ut.
OE har lämnat yttrande över regeringskansliets promemoria ”Ytterligare
utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el”

