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Yttrande över remiss-Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för
genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för
genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
(diarienummer I2020/00602/E)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har valt att yttra sig över ovan nämnda remiss.
Swedac tycker att förslaget överlag verkar bra, men har några kommentarer gällande
bedömningar i kapitel 3.5 och tillhörande förslag till genomförandet i kapitel 5 samt
om slutna distributionssystem i kapitel 5.27.
Det framgår av artikel 11 (i kap 3.5 och 5.9) att leverantörerna ska ge slutförbrukarna
information om möjligheter, kostnader och risker med avtal med dynamiska elpriser.
Swedac vill framhålla, när det gäller kostnader, vikten av att mätdata överförs
korrekt i kommunikationssystemet och att kunden får information om på vilket sätt
mätdata och priser kommer att presenteras. Det är också viktigt att det i
informationen framgår på vilket sätt kunden kan verifiera mätdata på webbplats och
den display som finns lokalt samt information om vilket pris som råder vid vilken tid
av samma skäl som ovan.
Till listan av genomförandeåtgärder i artikel 20 punkt a (kap 3.5.11) bör även
Swedacs regelverk nämnas, främst i syfte att säkerställa korrekt mätning.
Under samma artikel punkt b vill Swedac framföra en korrigering. Swedac föreskriver
med stöd av lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt
förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon där tillsynsansvar
och befogenheter finns. I mätförordningen (förordning 1999:716 om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el) finns en upplysning men inget
bemyndigande för Swedac.
Vidare vill Swedac framföra att de föreskrifter som nämns i punkt b endast omfattar
elmätare i mätpunkter med huvudsäkringsstorlek upp till och med 63A. Detta
regleras i STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi. I STAFS 2016:4 finns en
hänvisning till STAFS 2016:1 om mätinstrument, vilken är den författning som Ei
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hänvisar till. Det innebär att endast mätare i mätpunkter upp till och med 63A
omfattas av kraven som nämns i punkt b, andra stycket. Kravet gäller alltså inte
mätare över 63A och i mellan- och högspänningsnät.
Av artikel 21 (kap 3.5.12) om bedömningar framgår att Ei gör bedömningen att ingen
genomförandeåtgärd behövs med referens till införandet av smarta mätare med
vissa funktionskrav senast 2025 (förändrade funktionskrav på mätare i
mätförordningen, enligt bemyndigande i 3 kp. 10 b § ellagen). Artikeln talar om
slutkunder (en kund som köper el för eget bruk). Swedac tolkar denna definition som
att kunden kan finnas på låg-, mellan och högspänningsnät. De nya funktionskraven i
mätförordningen gäller endast mätutrustning på lågspänningsnätet. Swedac önskar
därmed ett förtydligande hur det är tänkt att artikelns bestämmelser genomförs i
svensk lagstiftning vad gäller de slutkunder på mellan- och högspänningsnät i dessa
avseenden.
Swedac vill i sammanhanget förtydliga att samma regelverk gäller för ”traditionella
mätare” och ”smarta mätare”. I artikel 22 (kap 3.5.13) där det i 3 och 5 stycket
framgår att de tvingande kraven att använda elmätare som uppfyller Swedacs
föreskrifter (STAFS 2016:4). Dessa är begränsade till att omfatta mätare upp t.o.m.
63A. De är inte nödvändigtvis samma tillämpningsområden som bostäder, butik- och
kontorslokaler samt lätta industrier som nämns i dessa stycken.
Swedac instämmer med Ei om nödvändigheten av en översyn av regleringen av icke
koncessionspliktiga nät (IKN), i artikel 38 (kap 3.6.9), då kunder som är anslutna till
dessa nät inte omfattas av rättigheter förknippade med ellagen med tillhörande
föreskrifter.
Avslutningsvis vill Swedac framföra några synpunkter om definitioner och begrepp.
Swedac anser att de nya definitionerna som införs i ellagen, såsom systemansvarig
för distributionssystem och systemansvarig för överföringssystem är bra. Swedac
noterar dock att i förslag till ändring i ellagen i kap 9 används fortfarande begrepp
som ”nätföretag”. Swedac antar att begreppet ska ersättas med ”systemansvarig för
distributionssystem” efter jämförelse med hur nätföretag och transmissionsföretag
används i nu gällande ellag. Vidare har Swedac noterat att man använder olika
begrepp för samma sak gällande mätning av el. I mätförordningen används
genomgående begreppet mätutrustning medan det i ellagen benämns mätare med
tillhörande kommunikationsutrustning eller bara ”mätare”. Swedac anser att det är
lämpligt att använda samma begrepp som framgår i förordningen, då det är ett
vidare begrepp. Det kan skapa en viss otydlighet om man använder olika begrepp för
samma sak.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ulf Hammarström efter
föredragning av juristen Malin Lindqvist. Chefsjuristen Anette
Arveståhl samt utredaren Reneé Hansson har deltagit vid den slutliga
handläggningen av ärendet.
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