Oberoende Elhandlares aktiviteter 2021

• Bo deltog Energiföretagen Sveriges webbinarium om ”Färdplan Energi” den 27 januari.
• Eva, Claes och Bo hade digitala möten om elmarknaden med energipoliEska
talespersoner från centern, socialdemokraterna, sverigedemokraterna och
moderaterna. Bo redogjorde för kampanjen får aG värva av stödmedlemmar.
• Oberoende Elhandlares krav på aG den kundcentriska modellen ska genomföras så snart
som möjligt refererades i en arEkel i Energimarknaden i februari.
• Bo deltog det digitala mötet med Energienheten på Infrastrukturdepartementet om
aktuella EU-frågor den 10 februari.
• Bo deltog i eG webbinarium om hur EU:s taxonomi påverkar det svenska näringslivet
och den gröna omställningen den 17 februari.
• Eva, Claes och Bo hade eG möte med med Ei om projektet ”Oschyssta
aﬀärsmetoder”den 9 mars. Vi framförde våra synpunkter hur projektet kunde vidgas.och
för bäGras. Bl.a aG fullmaktshanteringen bör styras upp.Projektledaren kommer aG
delta i OE:s årsmöte med en presentaEon av projektet.
• Bo deltog den 19 mars i eG digitalt BEN-möte om EU:s taxonomi-förordning och vilka
investeringar som ska kunna klassa som hållbara framöver. Seminariet fokuserade på
taxonomin och hållbar ﬁnansiering.Ronny beräGar aG Camilla Edvardsson från Entelios
var på eG möte i SvK:s referensgrupp Ell arbetet med införandet av 15 minuters
avräkning den 17 februari.
• Eva kommer aG delta i en referensgrupp Ell Ei:s projekt ”Metoder som idenEﬁerar
kunders uppfaGning och drivkra[er i samband med regel-och policyutveckling”. Första
mötet kommer aG vara i början på juni.
• Wince deltar i SvK:s referensgrupp för eG regeringsuppdrag om stödtjänster och
avhjälpande åtgärder.
• Wince deltog i eG möte i SvK:s marknadsråd som hon deltagit i början på mars.
• Eva, Claes och Bo hade den 17 mars eG digitalt med Lars Hjälmered (m) ordförande i
NäringsutskoGet och vi har enligt hans önskemål skickat honom vårt förslag aG avskaﬀa
anvisningsavtalen.
• Eva, Claes och Bo informerade vidare om eG möte med villaägarna den 8 april, där vi
diskuterade möjliga samverkansfrågor som ursprungsgaranEer, villkor för
mikroproducenter och aggregatorer.
• Eva, Claes och Bo hade vidare den 9 april eG möte med Svensk solenergi där vi också
diskuterade olika samverkansfrågor som anvisningsavtal och eG problem som kan
drabba nya solcellsägare som inte har något försäljningsavtal trots aG installaEonen

levererar el. Den som har moGagningsplikt får graEs Ells eG avtals tecknas. Det kan för
en enskild solcellsägare röra sig om tusentals kronor innan han/hon blir medveten om
deGa. Vi föreslår aG deGa räGas Ell genom aG den som har moGagningsplikt måste
betala spotpris minus eG schablonavdrag t.ex. 6 öre per kWh om inte eG annat
försäljningsavtal tecknas med solcellsägaren. informerade om arbetet i referensgruppen
för elmarknadshubben.
• Eva, Claes och Bo hade den 9 april också eG möte med, EnergimarknadsinspekEonen.
• Eva, Claes och Bo hade ha eG digitalt möte med Energimyndigheten hade den 22 april.
• Oberoende Elhandlare hade eG webbinarium om den nya elmarknaden med kunderna i
centrum.
• Eva, Cleas och Bo har fortsaG sin dialog med Lars Hjälmered (m), ordförande i
NäringsutskoGet (NU) och enligt hans önskan skickat honom eG förslag aG avskaﬀa
anvisningsavtalen nu utan aG invänta en elmarknadsreform.
• Eva, Claes och Bo hade eG möte med Energiföretagen Sverige den 1 juni för aG bl.a.
diskutera frågor om taxonomin och Ei:s förslag om oberoende aggregatorer.
• Eva, Claes och Bo hade vidare eG uppföljningsmöte med Ei:s projekt ”Oschyssta
aﬀärsmetoder” den 9 juni. Vi har framfört våra synpunkter både muntligt och skri[ligt.
• Bo deltog den 17 juni i Svenskt Näringslivs webbinarium om krav på poliEken vid ökad
elanvändning. Svenskt Näringsliv har låEt Kra[samling Elförsörjning uppdatera en
långsikEg scenario- analys. Den visar på eG elbehov på 240 TWh/år 2045, För aG klara
målet med förnybart krävs ca 150 TWh vindkra[ 2045. För aG nå målet måsta tempot
på investeringarna ökas avsevärt. Ny planerbar elprodukEon måste byggas i södra
Sverige och utbyggnaden av nätet måste påskyndas.
• Eva har deltagit i två möten med EnergimarknadsinspekEonens referensgrupp för
metoder för kunddialog. Det senaste den 2 september.
• Bo deltog i Svenska Kra[näts digitala möte ”Kra[ 2021” den 2 juni. Innehållet
överensstämde Ell stor del med vad som sades på Svenskt Näringslivs webbinarium den
17 juni. Elanvändningen kan mer än fördubblas på 25 år. De ökade inslagen av
väderberoende elprodukEon kommer aG medföra ökade lagringsbehov för el.
Elsystemet kommer aG bli mindre förutsägbart och vätgasens betydelse ökar i framEda
elsystem. Det måste vidare bli kortare ledEder vid utbyggnad av elnät. När det gäller
produkEon av 1 kWh vätgas så krävs 3 kWh el, så det ﬁnns begränsningar i
Ellämpningen av vätgas som lager för el. Avslutningsvis medverkade statssekreteraren
hos energiministern SebasEen de Toro. Han framhöll aG elektriﬁeringsfrågan är i dag
den vikEgaste frågan.
• Bo deltog i eG digitalt dialogmöte om aktuella EU-frågor på Infrastrukturdepartementet
den 15 september. Mötet tog upp det slovenska ordförandeskapets prioriteringar,
byggnaders energiprestanda, gasmarknadspaketet, revideringen av direkEvet för
energieﬀekEvisering och revideringen av direkEvet för förnybar energi. Slovenien
prioriterar:

1. Trepartsförhandlingar om TEN-E (EU:s infrastukturförordning om elnät och gasnät),
2. Analys och lägesrapport om förnyelsedirekEvet (RED) och EnergieﬀekEvitetsdirekEvet
(EED) på energiministermötet(TTE-energi) och
3. Det informella energiministermötet den 22 september och TTE-energi den 2
december.
Sedan tar Frankrike över ordförandeskapet och däre[er Tjeckien. Kommisionens förslag
om byggnaders energiprestanda (EPBD) beräknas komma den 12 december. Den
svenska ståndpunkten är aG det behövs åtgärder, men aG det måste ﬁnnas en ﬂexibilitet
på naEonell nivå. GasmarknadsdirekEvet sy[ar Ell aG fasa ut fossilgas och aG skapa
förutsäGningar för en kostnadseﬀekEv vätgasmarknad. Vidare aG främja utvecklingen av
miljövänlig gas på lokal nivå samt aG stärka konsumenträkgheterna.När det gäller EED
så träﬀas rådsarbetsgrupper varje torsdag och ordförandens lägesrapport kommer den 2
december. Vad gäller revideringen av förnybartdirekEvet ﬁnns det anledning aG
framhålla de svenska ståndpunkterna aG Sverige är tveksam Ell den ökade
detaljregleringen och aG det är för Edigt aG göra en revidering. DirekEvet kom i början
av sommaren och det har ännu inte varit möjligt aG utvärdera det.
• Eva ,Claes och Bo hade eG möte med Svensk Solenergi den 1 oktober.
Remisser
Besvarade remisser.
Vi har lämnat eG remissvar på Ei:s rapport med förslag för genomförande av EUlagsE[ning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer.
Inkomna remisser
Vi har fått promemorian Ursprungsgarantier - Genomförande av de omarbetade
förnybartdirektivet på remiss. Svaret ska lämnas senast den 15 oktober. Bo tar fram ett
förslag till remissvar.
Vi har även fått Svenska Kraftnäts förslag till ändring i förordning (1999:716) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el på remiss. Förslaget gäller 15
minuters upplösning Svaret ska lämnas senast den 15 november. Bo tar fram ett förslag
till remissvar.
Till sist har vi fått Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med
tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för
Sverige på remiss. Svaren ska lämnas den 8 november.

