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Energimarknadsinspektionens rapport Slopad
schablonavräkning för tim mätta kunder?
Energiföretagen Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad
rapport och lämnar härmed följande synpunkter.
Generella synpunkter
Energiföretagen Sverige ser positivt på att åtgärder genomförs som ökar
förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet. Dock bör
man vara medveten om att förslaget att ställa om från månadsvis till dygnsvis
timavräkning för timmätta elanvändare med en säkring under 63 A medför
ökade kostnader för elnätsföretagen. Det kan röra sig om mätarbyten, nya
insamlings- och rapporteringssystem men även om ökade kostnader för
administration och drift av mätarna. Den totala kostnaden är beroende av
tidplanen för införandet av förändringen.
Specifika synpunkter på förslaget
Avräkningsformer
Energiföretagen Sverige anser att det är bra att det införs en enhetlig process
för hur avräkningen ska hanteras. För elhandelsföretagen innebär dygnsvis
timavräkning av tinnmätta kunder en minskning av kreditrisker. Detta då man
slipper att långt i efterhand kompenseras för de tinnnnätta kundernas
avvikelse från elområdets schablonförbrukningsprofil.
Anpassning till timprisavtal
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I rapporten framställs tinnprisavtal som en nödvändig förutsättning för
prisbaserad efterfrågeflexibilitet. Energiföretagen Sverige menar att man även
via fastprisavtal kan skapa möjligheter för efterfrågeflexibilitet genom olika
konstruktioner på elavtalen. Något som även framhärdas i Themas rapport
"Capacity Adequacy in the Nordic electricity market"1. Därmed anser vi att
det är viktigt att inte införa regelverk som hindrar elhandelsföretaget att
utveckla innovativa produkter inklusive olika former av fastprisavtal.
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Konsekvensanalys av att slopa den förenklade avräkningen
Energiföretagen Sverige anser att analysen till viss del haltar då man lagt stor
möda på att räkna fram nyttorna medan kostnaderna inte utretts lika
detaljerat. För att nyttorna ska överstiga kostnaderna anser vi att det är
centralt att vänta med att genomföra förslaget gällande slopad
schablonavräkning för tinnmätta kunder till dess att elnätsföretagens gamla
mätsystem är till fullo ersatta av nyare mätsystem. Därmed håller vi med om
att slopandet av schablonavräkningen bör synkroniseras med reformen kring
införandet av funktionella krav på elmätare.
Slutligen är det viktigt att man i kommande reglering av intäktsramar för
elnätsföretagen tar hänsyn till dessa ökade kostnader.
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