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Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Det tredje inre marknadspaketet för el- och naturgas antogs av Europeiska rådet sommaren år 2009
och utgörs av elmarknadsdirektivet 1 , elförordningen 2 , gasmarknadsdirektivet 3 , gasförordningen 4 och
byråförordningen 5 . Paketet som syftar till att skapa en gemensam inre marknad för el- och naturgas
omfattar bl.a. bestämmelser för ökat kundskydd, detaljer kring nationella tillsynsmyndigheters
befogenheter och bestämmelser för inrättandet av en gemensam byrå för samarbete mellan nationella
tillsynsmyndigheter (ACER). El- och gasmarknadsutredningens uppdrag har varit att implementera
direktiven och tydliggöra vad som gäller för svenskt vidkommande. Utredningens förslag innehåller
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden
för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för
gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003
3 Europaparlaments och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre markanden för
naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG
4 Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till
naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter
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förändringar i ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), elförordningen (1994:1250) och
naturgasförordningen (2006:1043). Därutöver föreslås en ny förordning om certifiering av vissa företag
som bedriver nätverksamhet samt ändringar i instruktionerna för i Energimarknadsinspektionen,
Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Konsumentverket och Konkurrensverket.
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att endast regelförändringar som är nödvändiga för att
uppfylla direktivens krav föreslås. Lösningarna som kunnat leda till högre administrativa kostnader har
undvikits. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker därför förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller inte någon närmare beräkning av storleken på de administrativa och
andra kostnader som ett genomförande av förslaget kan medföra. Konsekvensutredningen uppfyller
därmed inte kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
och är därför bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 1 september 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Carl Gustav Fernlund.
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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