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FMV remissvar avseende Energimarknadsinspektionens
rapport med förslag för genomförande av EUlagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande
av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
FMV har tagit del av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av
EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade
förnybartdirektivet. Nedan följer FMV:s synpunkter på rapporten.
FMV välkomnar Energimarknadsinspektionens rapport och dess förslag som avser att
implementera EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa och som i grunden syftar till att
underlätta omställningen till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt
integrering av elmarknaderna inom unionen.
FMV ser positivt på Ei:s förslag att förbättra möjligheterna och villkoren för kunder som vill
uppträda som prosumenter där den egna produktionen av förnybar energi kan förbrukas av
kunden själv eller matas in till nätet. Den el som FMV i dagsläget genererar i egen regi vid
verksamheten i Stockholm stannar dock lokalt inom den egna anläggningen. Således finns ingen el
som FMV i dagsläget vidaredistribuerar och tar betalt för. Förslagen i rapporten berör därför till
största delen inte FMV i Stockholm som slutkund.
FMV ställer sig även positiv till förslaget om nya bestämmelser i fjärrvärmelagen (2008:263) där
det föreslås införas bestämmelser om att ett fjärrvärme- eller fjärrkyleföretag ska se till att
uppgifter om energiprestanda och andelen förnybar energi i deras system enkelt ska finnas
tillgängliga för kunder.
I den slutliga handläggningen har miljöstrateg Robert Westlund vid ledningsstaben och chef
Lokaler & anläggningar Elin Anderzon vid Juridik- och säkerhetsstaben deltagit. Robert Westlund
har varit föredragande.
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