Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-06-02
Diarienummer 0601/20

Handläggare
Ann-Marie Lindell
Telefon: 031-368 02 21
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se

Yttrande till Infrastrukturdepartementet
i.registrator@regeringskansliet.se

i.e.remissvar@regeringskansliet.se
diarienummer I2020/00602/E

Göteborgs Stads yttrande över remiss
Energimarknadsinspektionens rapport med
förslag för genomförande av EU-lagstiftning
på elmarknadsområdet samt för
genomförande av vissa delar av det
omarbetade förnybarhetsdirektivet
Göteborg Stad tillstyrker i huvudsak i Energimarknadsinspektionens rapport, Ren energi,
med förslag för genomförande av EU-lagstiftningen på elmarknadsområdet samt för
genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybarhetsdirektivet. Göteborgs Stad vill
dock göra vissa medskick och klargöra de frågor där Göteborgs Stad ser att det råder
oklarheter samt tydliggöra de delar där Göteborgs Stad inte delar utredningens slutsatser.
Göteborgs Stads anser att utredningen innehåller bra ansatser för att implementera Ren
Energi-paketet i svensk lagstiftning. Göteborgs Stad är vidare positiv till att alla
marknadsaktörer ska implementera det utökade kundskyddet som innebär att små företag
får samma rättigheter som konsumenter vilket ger förutsättningar för att mindre seriösa
aktörer upphör att verka på marknaden.
Göteborgs Stad anser att det behövs ett regelverk för att skydda den balansansvarige och
menar att marknaden inte löser formerna för balansansvar och frekvenshållning när den
nya aktören, aggregatorn, kommer in på marknaden.
Göteborgs Stad vill understryka att all förnybar elproduktion som tillkommer är till gagn
för klimatet oavsett om det är mikroproduktion eller annan elproduktion, det viktiga är att
den miljömässigt sämre elproduktionen trängs undan från marknaden. I det
sammanhanget kan det vara problematiskt om mikroproduktion av el inte kommer hela
elsystemet tillgodo på grund av styrmedel som gynnar egenanvändning av
mikroproducerad el.
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Göteborgs Stad tillstyrker förslaget där Energimarknadsinspektionen möjliggör att ta
betalt när en kund säger upp längre avtal - skälig verklig kostnad skall återspeglas. I
företagssegmentet är avtalen ofta rörliga och tidsbundna, eventuellt i kombination med
finansiella avtal. Det är viktigt att rätten att säga upp avtal inte omfattar
portföljförvaltande avtal. Om så sker blir det i praktiken omöjligt att erbjuda den typen av
avtal, eftersom all risk då hamnat på elhandelsbolaget, utan möjlighet att göra någon
förtjänst.
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om elleverantörers och nätföretagens hantering av
klagomål och anser att förslaget är positivt för att befria branschen från oseriösa aktörer.
Men för att förslaget ska ha effekt så måste myndigheterna ha kraftfulla verktyg att agera
med. Ett förslag är att se över möjligheten att ge elhandlare eller dess balansansvarige
tillstånd som kan dras in vid marknadsmissbruk.
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om egenanvändning av förnybar energi inom
byggnad. Förslaget innebär att det blir möjligt att koppla solelproduktion på en fastighet
till de boendens hushållsel, istället för fastighetselen. Därmed kan solceller på byggnaden
fungera på ett liknande sätt som en andelsägd solcellspark. Nätbolagen bör dock få ta
betalt för den utökade mätningen, det råder oklarheter kring detta i förslaget och ett
förtydligande behöver göras.
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om anskaffande av flexibilitetstjänster men vill göra
följande medskick. Det är viktigt att kostnaderna för flexibilitetstjänster tas med i
intäktsregleringen då det skulle kunna innebära en snabbare ökning av kostnader jämfört
med hur ökningen av löpande påverkbara kostnader hanteras i regleringen idag.
Göteborgs Stad anser vidare att det kan finnas en risk för en inlåsningseffekt med att ta
fram en produktkatalog. Därför bör tjänsterna göras teknikneutrala och beskrivas i termer
av funktioner mot nätet för att möjliggöra att det är den mest lämpliga och effektiva
tekniken som används.
Vidare tillstyrker Göteborgs Stad Energimarknadsinspektionens förslag om att
energigemenskaper inte tillåts att äga nät, samt en vidare utredning avseende icke
koncessionspliktiga nät.
Göteborg Stad tillstyrker även Energimarknadsinspektionens förslag om ägande av
energilagringsanläggningar men anser att det krävs ett klargörande kring avyttringen av
en anläggning i de fall en nätägare skulle vara ägare, på grund av att ingen annan aktör
fanns vid upphandlingstillfället. Hur ersättningen ska hanteras inom ramen för
intäktsregleringen behöver förtydligas.
Göteborgs Stad avstyrker förslaget om fakturering och faktureringsinformation.
Fakturering av verklig uppmätt förbrukning ska enligt förslaget vara kvartalsvis för både
elhandlare och elnät. Flatrate-avtal, som är en fast prisstruktur som inte fluktuerar över
året, kräver årsvis avstämning. Direktivet öppnar för en förenkling att införa flatrate för
exempelvis lägenhetskunder och då är det inte förenligt med kvartalsvis fakturering av
verklig uppmätt förbrukning. Flatrate innebär en fördel för kunden genom en utjämnad
och förutsägbar kostnad varje månad. Elnät har inga krav på fakturaintervall idag.
Direktivet tillåter årsvis avstämning och Göteborgs Stad anser att den möjligheten ska
finnas kvar vid implementeringen av direktivet.
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Göteborgs Stad avstyrker förslaget avseende att redovisa samtliga priser i
jämförelseverktyg. Göteborgs Stad anser att kravet på redovisning av alla priser i
Energimarknadsinspektionens webbplats för prisjämförelser på elavtal, Elpriskollen, är
orimligt och bör ändras till att omfatta endast standardavtal. Idag tecknas, till
övervägande del, individuella avtal med näringsidkare baserade på volym- och
uttagsprofil. Göteborgs Stad bedömer det därför som omöjligt att elhandlaren ska vara
skyldig att redovisa alla avtalsformer vilka normalt är individuellt anpassade efter
kundens uttagsprofil och volym. Konsekvensen blir att det blir dyrare för kunderna,
eftersom det i praktiken inte kommer att vara möjligt att anpassa prissättningen efter varje
kunds unika behov och uttagsprofil. Det som ska rapporteras in dagligen i
Energimarknadsinspektionens webbplats för prisjämförelser på elavtal, Elpriskollen,
måste vara standardpriser enligt schablonkurvan.
Göteborgs Stad anser att det finns oklarheter i förslaget om anskaffande av produkter och
tjänster som behövs för överförings- och distributionssystemens effektiva, tillförlitliga
och säkra driftsituationer. Förslaget bygger på att det finns en fungerande marknad där
tjänster upphandlas i konkurrens. Göteborgs Stad bedömer att det är långt ifrån självklart
att det kommer att finnas en marknad för samtliga stödtjänster med tanke på hur få
tjänsteleverantörer det finns idag.
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