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Yttrande över Energimyndighetens förslag till förordning
om ransonering av el samt till föreskrifter och allmänna
råd om ransonering av el för större industriella
elförbrukare
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
De föreslagna författningarna innehåller bestämmelser om förbrukningsdämpande åtgärder vid
elenergibrist och innebär att en möjlighet till ransonering av el för större industriella förbrukare, s.k.
kvotransonering, införs. Genom förslagen kan den enskilde elförbrukaren under en period åläggas att
begränsa sin elförbrukning. Förslagen berör i första hand företag inom järn- och stålindustri, pappersoch massaindustri, gruvindustri samt plast- och kemikalieindustri. Den som är
nätkoncessionsinnehavare blir genom förslagen skyldig att vid kvotransonering lämna uppgifter till
Statens energimyndighet för identifiering av en elförbrukares uttagspunkt samt om mängden överförd el
för uttagspunkten.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av konsekvensutredningen framgår att de som kommer att omfattas av ransoneringen är större
industriella elförbrukare som direkt eller indirekt är anslutna till stamnätet. De
nätkoncessionsinnehavare som genom förslagen kommer att bli skyldiga att rapportera in uppgifter om
överförd el till uttagspunkt med anledning av ransonering är redan i dag skyldiga att rapportera in
uppgifter om mätvärden. Enligt förslagen kommer mätvärdesrapporteringen att utgöra en central del när
det gäller de uppgifter som ska rapporteras med anledning av ransoneringen. På detta sätt undviks
skyldigheten att ta fram nya uppgifter med anledning av ransoneringen och den administrativa bördan
som förslagen medför kan begränsas.
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Såvitt Regelrådet kan bedöma leder ett genomförande av förslaget inte till några onödiga administrativa
kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen innehåller en god beskrivning av bakgrunden till och syftet med
förslagen samt de alternativa lösningar som övervägts. Konsekvensutredningen bygger delvis på svar
från en enkätundersökning som genomförts med målgruppens branschorganisationer.
Konsekvensutredningen innehåller inte några beloppsmässiga beräkningar av de kostnader som
berörda företag kan träffas av vid framtida beslut om elransonering. Med hänsyn till osäkerheten om
omfattningen av sådana beslut har Regelrådet viss förståelse för att heltäckande beräkningar av detta
slag är svåra att genomföra. Enligt Regelrådets uppfattning borde emellertid konsekvensutredningen
innehålla åtminstone exempel på de ekonomiska effekter som ett enskilt företag kan drabbas av till följd
av ett ransoneringsbeslut. I avsaknad av en sådan beskrivning uppfyller konsekvensutredningen inte
krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och
är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 november 2011. I beslutet deltog Stig von
Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Maud Spencer. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren
Anna Ryltenius.

Stig von Bahr
Ordförande

Anna Ryltenius
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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