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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.
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Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera
elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga
administrativa kostnader för berörda företag och därför tillstyrks det.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Remissen innehåller även förslag till allmänna råd vilka inte omfattas av Regelrådets granskning.

Innehållet i förslaget
Föreskriften om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten (EIFS
2013:2) har reviderats i mindre omfattning under åren. Föreskriften innehåller dock ett antal otydligheter
och även felaktigheter vilket leder till bristande kvalitet på inrapporterad avbrottsdata. Den bristande
kvaliteten medför merarbete för både nätföretagen och Energimarknadsinspektionen (Ei) då inrapporterade
uppgifter måste kompletteras. Ei har därför tagit ett större grepp och arbetat om hela föreskriften för att
åstadkomma ett tydligare regelverk och en bättre vägledning för de nätföretag som ska rapportera
elavbrott.
Förändringarna innebär att några krav på rapportering tas bort. Det tillkommer även nya krav på
avbrottsrapportering och antalet berörda. Vilka uppgifter som ska lämnas vid rapporteringen förtydligas. De
nya kraven innebär att nätföretagen behöver anpassa sina system som används för rapporteringen vilket
leder till engångskostnader för detta. Vidare kommer ytterligare 8 nätföretag att omfattas av
rapporteringsskyldigheten i samband med avbrott längre än 2 timmar. Rapporteringskravet utökas till att
gälla då fler än 50 000 uttagspunkter haft avbrott längre än 2 timmar, tidigare gällde det då fler än 100 000
haft avbrott längre än 2 timmar.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
De administrativa kostnaderna kan både komma att öka och minska till följd av förslaget, avhängigt de olika
nätföretagens tidigare rapporteringskrav. Ei:s bedömning är att de genomsnittliga kostnaderna för den
årliga rapporteringen kommer att minska för upp till 70 av företagen till följd av att behovet av
kompletterande rapportering minskar. Besparingen beräknas till ca 5 000 kronor per företag och år för de
berörda företagen. Några företag kommer dock att få ökade kostnader till följd av den löpande
rapporteringen, Ei:s beräkningar visar att de ökade kostnaderna kan komma att handla om ca 10 000
kronor per år. Vidare framgår av texten att ett minskat behov av kompletteringar till den årliga
rapporteringen och förenklingen av extrarapporteringen vid större störningar torde leda till stora tidsvinster
för de nätföretag som berörs, Ei redovisar en sammanlagd tidsvinst om 330 arbetsdagars besparing för 48
berörda företag. Mellan 2-9 nätföretag bedöms få ökade kostnader för den löpande rapporteringen. I texten
anges att 8 nätföretag som tidigare inte omfattats av rapporteringsskyldighet vid avbrott längre än 2 timmar
kommer att omfattas i och med den föreslagna ändringen.
Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga administrativa
kostnader för berörda företag och därför tillstyrks det.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller en bra problembeskrivning och redovisning av syftet med förslaget. Den
innehåller även en tydlig redovisning av alternativa lösningar, vilka företag som berörs och en redovisning
av det samråd som ägt rum under arbetet med förslaget.
Ei har i konsekvensutredningen gjort beräkningar för de engångskostnader som kan komma att uppstå i
samband med att företagens stödsystem anpassas efter de nya föreskrifterna. Beräkningarna visar på en
medelkostnad för samtliga nätföretag mellan ca 16 000 och 55 000 kronor. Kostnaden som redovisas
baseras på en bedömning av egna arbetsinsatser och inköpta konsulttjänster.
Utifrån det angivna finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 27 augusti 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Beatrice Tander Gellerbrant.

Karin Lindell
Ordförande

Beatrice Tander Gellerbrant
Föredragande
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