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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.

Vårt Dnr
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N 2008:05/2014/198 2014-101636

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till
ändring av föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att det bedöms vara en direkt följd av EU-rätten.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Med anledning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25
oktober 2012 om energieffektivitet, de ändringar som föranleds av ellagen (1997:857) och förordningen om
ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, genomför
Energimarknadsinspektionen ändringar i mätföreskrifterna. Förslaget följer direkt av kraven i EUs
energieffektiviseringsdirektv och föreslås träda ikraft den 1 september 2014.
De föreslagna ändringarna avser en skyldighet för nätkoncessionshavare att rapportera elanvändares och
elproducenters mätresultat på begäran till ett företag som dessa utsett. Det införs även ett nytt elfte kapitel
som rör rapportering av historisk förbrukning för elanvändare som har smarta elmätare.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Eftersom det redan idag finns väl fungerande rutiner för mätning, beräkning och rapportering av el, antas
inte den nya rapporteringen som sker på begäran från kunderna till energitjänsteföretagen, utgöra några
ökade löpande kostnader. Däremot ser Energimarknadsinspektionen att nätföretagen i vissa fall kan få en
administrativ engångskostnad till följd av kravet på att sammanställa uppgifter för en längre period än vad
som är brukligt hos vissa nätföretag. Energimarknadsinspektionen redovisar en beräkning och uppskattar
engångskostnaden till mellan 0 till 25 000 kronor per företag. Energimarknadsinspektionen understryker att
den eventuella kostnaden inte påverkar nätföretagets avkastning, eftersom företaget har rätt att slå ut
kostnaderna på samtliga kunder inom ett redovisningsområde. Den totala nettoomsättningen för samtliga
företag uppgick under 2012 till 28,7 miljarder kronor.
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Regelrådet som kan konstatera att förslaget är en direkt följd av EU-rätten, tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Förslagsställaren redogör för syfte och bakgrund, liksom för överensstämmelse med EU-rätten och för
tidpunkt för ikraftträdande samt informationsinsatser. Ett resonemang kring alternativa lösningar finns med,
liksom en redogörelse för branschen och antal företag.
Energimarknadsinspektionen ser inte att förslaget medför några andra kostnader än den eventuella
administrativa engångskostnad som redovisats ovan.
När det gäller förändringar i verksamheten och ändringar i konkurrensförhållandena, gör
Energimarknadsinspektionen bedömningen att förslaget inte kommer att påverka nätföretagen, men
däremot får förslaget positiva effekter för utvecklingen av energitjänstemarknaden, vilket även, enligt
inspektionen, har varit syftet med de nya bestämmelserna. Regelrådet har varit i kontakt med
Energieffektiviseringsföretagen som framhåller att det är en förutsättning för att en marknad för
energitjänsteföretag ska kunna utvecklas.
Förslagsställaren säger sig inte se behov av särskilda hänsyn till små företag, eftersom det inte finns
angivet några undantag för sådana företag från direktivets bestämmelser. Regelrådet menar att
förslagsställaren borde ha gjort en uppskattning av företagens storlek och kopplat det till ett resonemang
kring eventuella andra hänsyn i form av exempelvis särskilda informationsinsatser inför ikraftträdandet eller
dylikt. Eftersom det aktuella förslaget ändå bedöms få marginella kostnadseffekter för företagen generellt,
finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid reglering. Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 4 juni 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell ordförande, Lennart Palm, Leif Melin, Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Annika LeBlanc.
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Ordförande
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