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Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport
Vägval för en utvecklad marknad för mätning och
rapportering av el (Ei R2012:12)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller Energimarknadsinspektionens förslag till ändring i förordning (1999:716) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Förslaget innebär att Nätkoncessionshavare ska bli
skyldiga att även rapportera elanvändares mätvärden till den som elanvändaren anger. Bakgrunden till
förslaget är att marknaden för mätning av el idag är en del av den reglerade monopolverksamheten.
Detta önskar Energimarknadsinspektionen ändra för att stimulera utvecklingen inom användandet av el
både genom såväl nya användningsområden, exempelvis smarta elnät och smarta mätsystem, som av
miljöhänsyn. Förslaget påverkar bland annat elhandelsföretag, energitjänstföretag, nätägare och
elanvändarna.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I den upprättade promemorian anges att förslaget kommer att medföra begränsade kostnadsökningar
för berörda företag genom ökad rapportering av mätvärden. Det anges vidare att kostnaden i dag för
mätning och rapportering uppgår till 410 kr per år och mätare. Enligt Regelrådet hade det varit önskvärt
med en beskrivning av de tilkommande administrativa kostnaderna som redovisningsskyldigheten ger
upphov till. I avsaknad av en sådan beskrivning och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen kan inte Regelrådet bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste
lösningen har valts. Regelrådet avstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
Av promemorian framgår bakgrunden till och syftet med förslaget. I promemorian diskuteras visserligen
alternativa lösningar till vad som nu föreslås men endast genom en internationell jämförelse utan några
ekonomiska angivelser. I konsekvensutredningen saknas också uppgifter om det antal företag och
elanvändare som förväntas beröras. Vidare saknas en närmare uppskattning av hur stort genomslag
förändringen förväntas att få, och i förlängningen en bedömning av de tillkommande administrativa
kostnaderna för berörda företag. Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen inte de
krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därmed bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 18 februari 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Karin Lindell
Ordförande

Stefan Zetterlind
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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