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Yttrande över Statens energimyndighets rapport
Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Utredningen om förslagens konsekvenser är godtagbar på nuvarande stadium av regelgivningen.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Näringsdepartementets remiss innehåller en slutrapport från Statens energimyndighet Styrel-projekt för
åren 2008-2009 med förslag till ändringar i ellagen (1997:857), förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion och förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Syftet med
förslagen är att vid elbrist möjliggöra styrning av el till prioriterade samhällsviktiga användare.
De föreslagna författningsändringarna i ellagen innebär bl.a. att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att nätkoncessionshavare ska delta i planering för
prioritering av elanvändare. Vidare föreslås att en koncessionshavare får verkställa en avstängning av
överföringen av el i enlighet med den av länsstyrelsen beslutade prioritetsordningen och att
koncessionshavaren då ska anmäla verkställigheten till myndigheten.
Till remissen har inte fogats någon egentlig konsekvensutredning men rapporten innehåller vissa
beskrivningar av förslagens ekonomiska effekter. Kostnaderna för berörda företag har i rapporten
beräknats till 10,8 milj. kr för den första fyraårsperioden och till 5,4 milj. kr för följande fyraårsperioder.
Vad som ingår i denna beräkning är dock oklart och administrativa kostnader preciseras inte.
Det är enligt Regelrådets uppfattning klart att en närmare beräkning av administrativa och andra
kostnader som föranleds av ändringarna och efterföljande regelgivning kan krävas först när det
föreslagna bemyndigandet resulterar i nya föreskrifter. Regelrådet kan inte se att författningsförslagen
på nuvarande stadium av regelgivningen leder till omotiverade administrativa kostnader för berörda
företag och tillstyrker därför förslagen.
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Konsekvensutredningen
Den beskrivning av förslagens ekonomiska effekter som har gjorts får anses tillräcklig på nuvarande
stadium av regelgivningen. Regelrådet förutsätter att en utförligare konsekvensutredning – som belyser
förslagens konsekvenser för alla berörda företag exempelvis elanvändare – upprättas när det i ellagen
föreslagna bemyndigandet föranleder ytterligare föreskrifter.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 2 juni 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Maud Spencer.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Stig von Bahr
Ordförande

Mia Wallgren
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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