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Beträffande remiss av
Energimarknadsinspektionens rapport med förslag
för genomförande av EU-lagstiftning på
elmarknadsområdet samt genomförande av vissa
delar av det omarbetade förnybarhetsdirektivet
Ert diarienummer I 2020/00602/E
Bakgrund
EU-kommissionen lade den 20 november 2016 fram lagstiftningspaketet Ren energi
för alla i Europa. I paketet ingår förslag till ett direktiv och tre förordningar som ersätter
tidigare gällande rättsakter. Lagstiftningspaketet syftar till att underlätta omställning till
förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt integrering av
elmarknaderna inom unionen.
Regeringen gav den 14 februari 2019 Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att
analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets
direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och lämna
författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller
förordning.

Sammanfattning
Rapporten är väldigt bred och omfattande.
Statens fastighetsverk (SFV) avstår från att kommentera frågor som rör nätkoncessioner
och elhandel, eftersom SFV inte berörs av dessa delar. SFV har inga nätkoncessioner
och bedriver ingen elhandel
Förslag till förordningen om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
SFV är positiva till förslaget om rapporteringsskyldighet att lämna information om
energiprestanda och andel förnybart i produktionsmixen, vilket förenklar att göra
medvetna val och tydligare styra mot målen i agenda 2030.
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Er beteckning

Förslag till förordning om ändring i förordningen om (1999:716) om mätning, beräkning
och rapportering av överförd el.
SFV är positiv till förslaget att mätpunkt läggs per byggnad. Det kan dock leda till en
oklarhet i vad som utgör en byggnad, eftersom det finns flera definitioner. Förslaget kan
vara ett steg i rätt riktning att få en mer högupplöst energimätning och på så sätt bidra till
riktade energibesparingsåtgärder. Likformighet gör det även lättare att kunna jämföra
olika byggnader och fastighetsbestånd. Dock kommer det tillkomma vissa kostnader och
arbete att få mätarstrukturen på plats men detta vägs mot framtida minskade
energikostnader.
Utöver ovanstående kommentarer har SFV inga synpunkter.

Beslut
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.
Energispecialist David Nord har varit föredragande. I handläggningen har också
rättschef Mats Wiberg, finansdirektör Mats Wikström och direktör Annakarin Wiberg
deltagit.
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