Oberoende Elhandlares ak/viteter 2020
•

Bo deltog i möten med Ei:s referensgrupp 5ll regeringsuppdraget a7 genomföra en reviderad EUlags5;ning den 21 januari och den 4 februari.

•

Eva och Bo informerade hade e7 möte med Aﬀärsverken Karlskrona den 24 januari.

•

Eva, Claes och Bo hade e7 möte med Energienheten på Infrastrukturdepartementet den 5 mars.

•

OE har skrivit e7 brev 5ll Näringsutsko7et och betonat vikten av a7 reformen med den kundcentriska
(elhandlarcentriska) modellen genomförs snarast möjligt.

•

Claes deltog i e7 första möte med en referensgrupp för arbetet med hubben.

•

Jonas har deltagit i möten med en referensgrupp för uSormningen av SvK:s avgi;er för hubben.

•

Eva, Claes, Jonas och Bo hade e7 distans-möte med Energimarknadsinspek5onen den 24 mars.

•

Jonas har ha; ﬂera möten med SvK:s marknadsråd.

•

Eva har ha; e7 möte med Energimyndighetens referensgrupp för elcer5ﬁkatsystemet.

•

Eva har ha; ﬂera möten med Ei:s referensgrupp för Elpriskollen

•

Bo deltog i SvK:s digitala kund-och intressentmöte den 2 september.

• Bo deltog i e7 digitalt dialogmöte om aktuella EU-frågor på Infrastrukturdepartementet dn 10
september.
• Johannes deltog i en digital paneldeba7 om ”Handslaget” den 16 november.
• Eva, Claes och Bo hade e7 digitalt möte med Energienheten på Infrastrukturdepartementet den 23
november.
• Bo deltog i e7 digitalt BEN-möte om det aktuella läget inom EU den 27 november.
• Bo deltog i Svenskt Näringslivs webbinarium om elbehovet 2045 den 1 december.

Besvarade remisser
•

OE har svarat Ei på en remiss om införandet av 5mprisavtal i Elpriskollen.

•

Vidare har vi lämnat sypunkter 5ll SvK om uSormningen av avgi;smodellen för elmarknadshubben

•

OE har också lämnat e7 remissvar 5ll Infrastrukturdepartementet på Ei:s förslag för genomförandet
av EU-lags5;ning på elområdet samt för vissa delar av det omarbetade förnybartdirek5vet.

•

Synpunkter på ändringsföreskri;er om ursprungsgaran5er för el.

•

Energimarknadsinspek5onens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariﬀer.

•

Remissvar på Elpriskollen 100 000 kWh.

Skrivelser
OE har under våren skrivit 5ll Näringsutsko7et och de energipoli5ska talespersonerna i de olika poli5ska
par5erna om behovet av en elmarknadsreform med kunden i centrum.
OE var med på e7 inlägg om den elhandlarcentriska modellen på Second Opinion i mars.

