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Remiss av I2020/00602/E Energimarknadsinspektionens rapport med förslag
för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för
genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Smedjebackens kommun har som remissinstans tagit emot Remiss av I2020/00602/E
Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på
elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade
förnybartdirektivet (Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter),
Yttrande över Ei R2020:02 avseende implementering av paketet;
Ren Energi för Alla
Smedjebackens kommun vill i detta yttrande belysa de svårigheter vi ser i implementeringen
av EU-lagstiftning och direktiv ur en liten kommuns perspektiv. Vi ser en risk för att förslagen
leder till ökade kostnader för elnätsbolagen som i sin förlängning leder till ökade avgifter för
kunderna på elmarknadsområdet. Vi anser att de helt kommunägda elnätsbolag som
bedriver samhällsviktig infrastruktur bör undantas från vissa regler som vi anser är ämnade
för större marknadsaktörer som verkar i elmarknadsområdet. Merparten av förslagen om
lagar/förordningar innehåller en skrivelse om att myndigheten har föreskriftsrätt. Här ser vi
återkommande problem med föreskrifter som är anpassade för bolag med stort antal kunder
och anställda. De mindre, oftast kommunala, bolagen upplever ökade rapporteringskrav till
myndigheter som en betydande administrativ belastning där nyttan av innehållet i arbetet
sällan gagnar våra elnätskunder.
Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)
Efterfrågeflexibilitet
Här ser vi en osäkerhet i hur föreskrifterna utformas för rapporteringen av uppgifter kring
begreppet smarta elnät. Skapar vi uppgifter för systemansvarig för distributionssystem som
inte efterfrågas av kunderna?
Nätutvecklingsplaner
EU-direktivet styr att bolag med 100 000 kunder ska uppdatera nätutvecklingsplaner med
jämna mellanrum. Energimarknadsinspektionen föreslår i sin rapport att det ska gälla för alla
bolag i hela Sverige. Här tycker vi inte att Sverige behöver gå längre än EU-direktivet. Om
man ändå väljer att lagstifta om nätutvecklingsplaner för alla, så bör bolagen få göra det på
sitt eget vis. Då bör man ta bort möjligheten för nätmyndigheten att meddela föreskrifter på
området. Alternativt att man kan meddela föreskrifter för bolag över den storlek som EU
föreslår.
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