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Infrastrukturdepartementet

Remissvar på Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med
tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till
tillförlitlighetsnorm för Sverige.
(Diarienummer I2021/00006)

Branschorganisationen Oberoende Elhandlare (OE) lämnar härmed sina synpunkter på
de aktuella rapporterna.
OE är positiva till att Energimarknadsinspektionen (Ei) fått i uppgift att fullgöra vissa
uppgifter enligt den nya elmarknadsförordningen (EU) 2019/943.Uppdraget innebär att
Ei ska föreslå en genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens
funktion.
Vi menar att det är bra att den grundläggande utgångspunkten för en fungerande
elmarknad ska vara energy only och att kapacitetsmekanismer endast ska användas
undantagsvis. Vidare anser vi att det är bra att Ei i detta arbete ska identifiera brister i
marknadens funktion genom lagstiftning eller marknadsmisslyckanden och föreslå
åtgärder för att komma till rätta med dessa brister och förbättra marknadens funktion.
OE har inga direkta invändningar mot den av Ei föreslagna genomförandeplanen eller
att de förslagna åtgärderna bör vara genomförda år 2025. Vi delar helt och hållet
uppfattningen att Ei:s första punkt - Genomförandet av Ren Energi-paketet - bör
genomföras så snart som möjligt. Genomgången och analysen av förbättringsområden
är i stora drag bra, men vissa förslag till genomföranden t.ex. Utformningen av
styrmedel och Ei:s uppdrag att främja efterfrågeflexibilicteten innehåller inga förslag till
konkreta åtgärder.
Vi efterlyser vidare förslag till åtgärder för att förbättra likviditeten på den finansiella
marknaden för långsiktiga prissäkringar och för att motverka en ökande andel av
bilaterala kontrakt på elmarknaden.Till sist vill vi understryka vikten av att på olika sätt
förbättrar incitamenten till produktion av förnybar el även i mindre anläggningar och
underlätta för konsumenterna att påverka inriktningen av elproduktionen med hänsyn
till miljöeffekterna. Det är därför viktigt att ursprungsgarantier utfärds även för solelanläggningar på villor.
Vad gäller förslaget till tillförlitlighetsnorm för Sverige så är alla länder som har någon
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form av kapacitetsmekanism enligt elmarknadsförordningen skyldiga att ha en
tillförlitlighetsnorm.
Sverige har idag effektreserven som är en strategisk reserv och ett exempel på en
kapacitetsmekanism.
OE menar att Ei.s förslag till tillförlitlighetsnorm är välmotiverat och vi har inga
invändningar emot detta förslag.
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