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Svenska Kraftnät

Remissvar på Svenska Kraftnäts promemoria Elmarknadshubb – Förslag sekventiell
driftsättning
(Ärendenummer 2019/1985)
Branschorganisationen Oberoende Elhandlare (OE) lämnar härmed sina synpunkter på den
aktuella promemorian.
OE anser att den kundcentriska modellen ska införas så att alla moment som ger kundnytta
finns med från start. Övriga funktioner kan genomföras som steg 2. Vi anser vidare hubbens
funktionalitet ska begränsas till nätet och att elhandelns funktionalitet ska ligga lokalt och vara
konkurrensutsatt.
Svenska Kraftnät (SvK) har utformat sitt förslag till sekventiell driftsättning så att release 1
omfattar:
Aktörsregister, aktörsportal och aktörssupport
Anläggningsregister
Leveransdomänen (till exempel flytt och leverantörsbyte)
Kundportal – information inför leverantörsbyte (samtycke från kund)
Mätvärdeshantering
Nätavgiftshantering (för samfakturering)
Nättariff
medan senare releaser omfattar:
Nätavräkning
Information till energitjänsteföretag
Frågor och svar mellan aktörer
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OE bedömer att det som föreslagits i release 1 kommer att uppfylla kundnyttan i den
elhandlarcentriska modellen.
När det gäller nätavräkning så ingår den om vi har uppfattat det korrekt i release 1, men SvK
vill av kvalitetssäkerhetskäl till en början ha parallella processer och därför även behålla den
nuvarande processen. Detta har OE inget att invända emot, men vi undrar över det vettiga i
argumentet att om driftsättningen av nätavräkningen skjuts upp i minst 12 månader, så kan
Enligt SvK kan de mätvärden som registreras löpande i hubben enligt ordinarie process
användas som underlag för schablonisering. Vi starten borde man väl lika väl kunna använda
existerande historiska värden. I vissa fall kommer det väl även att vara aktuellt med värden för
mer än 12 månader.
Vi menar vidare att det är nödvändigt att nätföretagen har säkerställd information om
balansansvarig i det fall driftsättning av nätavräkningen inte sker i release 1.
Vi är till viss del tveksamma till hur mycket som kan vinnas på att hålla energitjänstföretagen
utanför release 1. Så vitt vi förstår kommer detta även att gälla aggregatorer.
När det gäller frågor och svar mellan aktörer på marknaden är vi övertygade att det alltid
kommer finnas frågor och svar som bäst löses bilateralt.
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