
~ %3 Z
06 t360

REGERINGEN

Et~ERGIMA~3KNADS!NSPEKTIO~JEN

p~k. 201 -06- 1 ~J

DIDnr ~Ol ~~jDZ`~D I~

Miljo- och energidepartementet

Regeringsbeslut

2015-06-04

I1:2

M2015/2387/Ee

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 Eskilstuna

Uppdrag att utreda forutsattningarna for okad efterfrageflexibilitet i det

svenska elsystemet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar at Energimarknadsinspektionen att utreda vilka

forutsattningar och hinder det finns for olika elkunder att oka den

samhallsekonomiska effektiviteten pa elmarknaden genom okad

efterfrageflexibilitet. Arbetet ska omfatta analyser av olika aktorers

incitement att oka efterfrageflexibiliteten bade i forhallande till elhandel

och till nattariffer. Utifran dessa analyser ska Energimarknads-

inspektionen foresla atgarder som ken underlatta och paskynda

utvecklingen mot storre effektivitet pa elmarknaden.

Vidare ska Energimarknadsinspektionen utreda om det finns skal att ha

kvar de forenklade avrakningsbestammelserna i 18 a § forordningen

(1999:716) om matning, berakning och rapportering av overford el eller

om even uttagskunder som aktivt valt timmatning ska ha daglig avrak-

ning i enlighet med 8 och 9 §§ samma forordning. Som underlag for sin

bedomning ska Energimarknadsinspektionen to fram en konsekvens-

analys.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljo- och energi-

departementet) senast den 3 oktober 2016. Den del av uppdraget som

ayser dels behovet av atgarder inom tariffomradet, dels en oversyn av

avrakningsbestammelserna ska redovisas senast den 1 mars 2016.

Uppdraget ken enligt sarskild overenskommelse mellan foretradare for

Regeringskansliet (Miljo- och energidepartementet) och Energi-

marknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt an vad som her

angivits.

Postadress Telefonv~xe/ E-post: m.registrator~regeringskansliet.se

103 33 Stockholm 08-405 10 00
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Bakgrund

Regeringen tillsatte i maj 2012 ett rad, Samordningsradet for smarta elnat

(N 2012:03), som ska bidra till att Sverige kan dra nytta av utvecklingen

av smarta elnat, vilket bl.a. omfattar ett hogre utnyttjande av informa-

tionsteknik som mojliggor nya funktioner for elkunderna. Radet over-

lamnade sitt slutbetankande Planera for effekt! (SOU 2014:84) till

regeringen i december 2014, dar inriktningen for ett framtida mer flexi-

belt elsystem i Sverige pekas ut. Slutbetankandet remissbehandlas for

narvarande. Regeringen har aven gett Energimarknadsinspektionen i

uppdrag att senast till juli 2015 foresla funktionskrav pa elmatare bl.a.

med syfte att oka mojligheterna for elkunderna att anpassa sin forbruk-

ning utifran marknadens prissignaler. Energimarknadsinspektionen

redovisade i maj 2015 sitt uppdrag i rapporten Funktionskrav pa fram-

tidens elmatare (Ei 82015:09).

Vidare uttalade radet i sitt betankande (s. 315-316) att man bor forenkla

for kunderna att fa tillgang till information i form av minst timdata for

att skapa medvetenhet och kunskap om den egna elanvandningen. Enligt

radet kan detta Leda till en mer effektiv anvandning genom att stimulera

till efterfrageflexibilitet baserat pa elpris och kapacitetseffektiva elnats-

tariffer. Samordningsradet foreslog darfor att om en elanvandare begar

det ska ett elnatsforetag utan sarskild kostnad tillhandahalla information

som minst visar elanvandarens forbrukning per timme. Forslaget utgor

en forandring av gallande bestammelser som sager att en kund behover

ha ingatt ett elavtal som kraver timmatning for att fa timmatning utan

nagon extra avgift, se 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857).

For de kunder vars timmatning foljer av 3 kap. 11 § andra stycket ellagen

tillampas forenklade avrakningsbestammelser som bl.a. innebar att avrak-

ningen inte sker varje dag, se 18 a § forordningen (1999:716) om mat-

ning, berakning och rapportering av overford el. Samordningsradet for

smarta elnat har inte foreslagit nagra andringar i denna del av regleringen.

Av betydelse for fragan om efterfrageflexibilitet ar aven 3 kap. 16 a §

ellagen dar det slas fast att ett foretag som bedriver natverksamhet inte

far stalla upp tekniska krav eller andra villkor som forsvarar tillhanda-

hallandet av tjanster i form av andrad elforbrukning om inte villkoret ar

motiverat med hansyn till en Baker, tillforlitlig och effektiv drift av

ledningsnatet.

Slutligen har tillsynsmyndigheterna iEuropa i sitt strategiarbete for

energimarknadens utveckling, Bridge 2025, identifierat forbruknings-

flexibilitet som en huvudfraga att arbeta med fram till 2025 for att na en

val fungerande energimarknad i Europa. Vidare har EU-kommissionen i
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det atgardspaket for Energiunionen som presenterades den 25 februari

20151yft fram efterfrageflexibilitet som en fraga som bor inga i den nya

marknadsdesign som EU-kommissionen forvantas foresla for att refor-

mera den europeiska elmarknaden.

Narmare om uppdraget

Den tekniska potentialen for efterfrageflexibilitet ar relativt val doku-

menterad i flera forskningsrapporter. Det ar dock bara ett fatal elkunder i

Sverige som har valt timmatning. Ett flertal studier tyder pa att mojlig-

heterna att uppna okad efterfrageflexibilitet baserat pa dagens pris-

signaler fran den konkurrensutsatta delen av elmarknaden ar sma.

Undersokningar av kundernas krav pa betalning for att andra sitt for-

brukningsmonster pekar pa hogre nivaer an den ekonomiska vinst som

finns att hamta pa den konkurrensutsatta marknaden idag. Om elnaten

kan anvandas mera effektivt sa kan det ge samhallsekonomiska vinster.

Vidare finns ett behov av att oka kunskapen om kundernas onskemal och

beteenden. En okad forstaelse for vad kunderna tycker och tanker om sin

egen elanvandning och flexibilitet ar central for att na malet om mer

aktiva kunder.

En effektiv och val fungerande marknad kraver att bade kopare och

saljare har mojlighet att vara aktiva. I Sverige reagerar kunderna av flera

orsaker relativt marginellt pa prisforandringar pa el, dvs. den kortsiktiga

(tim- och dygnsvisa) priskansligheten pa el ar lag. Okade mojligheter for

elkunderna att vara aktiva skulle inte bara kunna forbattra elmarknadens

funktion utan Leda till en mer effektiv prisbildning som aven mojliggor

minskade kostnader for el.

En okad efterfrageflexibilitet leder aven till en hogre grad av forsorj-

ningstrygghet och ett minskat behov av topplastkapacitet. I de dis-

kussioner regeringen haft med marknadens parter ayseende den kort-

siktiga effektsituationen (dnr M2015/168/Ee) har det efterfragats

ytterligare atgarder for att stimulera efterfrageflexibilitet, da produk-

tionskapaciteten ar utnyttjad nara sitt momentana maximum vid en

effektbristsituation. I detta lage skulle mer flexibla kunder leda till ett

minskat totalt effektuttag och darmed till minskad anstrangning pa

elsystemet. Det ar ocksa sa att vid effekttoppar far sma forandringar i

efterfragan relativt stort resultat pa effektbalansen.

En okad forbrukningsflexibilitet skulle saledes bidra till att effektbrist-

situationer kan undvikas och att ersatta topplastkapacitet, vilket i

forlangningen kan innebara minskad anvandning av produktion med

negativ miljopaverkan.
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Efterfrageflexibilitet skulle ocksa kunna bidra till att minska pristoppar

pa rakraftmarknaden, nagot som i sin tur minskar risken for att enskilda

producenter under visa topplasttimmar kan fa en position som skapar

mojlighet att utova marknadsmakt.

Regeringen anser darfor att det finns behov av att utreda vilka forut-

sattningar och hinder det finns for att oka den samhallsekonomiska

effektiviteten pa elmarknaden genom okad efterfrageflexibilitet. En

sadan utredning ska omfatta analyser av olika aktorers incitament att

stimulera till okad efterfrageflexibilitet bade i forhallande till elhandel

och till nattariffer.

En viktig utgangspunkt for arbetet ar att praktiska erfarenheter av

kundernas preferenser och kunskap om den marknadsmassiga poten-

tialenfor efterfrageflexibilitet behover byggas upp redan under de

narmaste wren. Pa sa satt kan dessa erfarenheter komma till nytta nar

behovet av efterfrageflexibilitet blir mer uttalat an idag.

Det ingar i utredningen att gora en analys av alternativa mojligheter att

stimulera efterfrageflexibilitet. En viktig del i analysen ar hur olika

kunder kan anpassa sin efterfragan utifran elmarknadens prissignaler.

Vidare ska behovet av och nyttan med att stalla tydligare krav pa hur

nattariffer ska vara utformade for att utveckla elkundernas efterfrage-

flexibilitet och darigenom stodja effektivare anvandning av elnaten inga i

utredningen.

Regeringen ger darfor Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda

vilka forutsattningar och hinder som finns for att oka den samhallseko-

nomiska effektiviteten pa elmarknaden genom okad efterfrageflexibilitet.

Energimarknadsinspektionen ska utifran ovan namnda analyser foresla

atgarder som kan bidra till att paskynda utvecklingen mot en okad efter-

frageflexibilitet och storre effektivitet pa elmarknaden. I arbetet ska

Energimarknadsinspektionen aven utga fran tidigare analysarbete inom

omradet, bl.a. det som genomforts inom ramen for Samordningsradets

for smarta elnats arbete.

Vidare foreslar Samordningsradet for smarta elnat i sitt betankande att

om en elanvandare begar det ska ett elhandelsforetag utan sarskild

kostnad tillhandahalla information som minst visar elanvandarens

forbrukning per timme. Detta ar en forandring mot dagens reglering dar

en kund behover ha ingatt ett elavtal som kraver timmatning for att fa

timmatning utan nagon extra avgift. Som framgar ovan sa tillampas aven

forenklade avrakningsbestammelser fgr dessa kunder. Samordningsradet

for smarta elnat har dock inte foreslagit nagra andringar i regleringen av

avrakningen. Regeringens bedomning ar att aven en andring av avrak-



5

ningsbestammelserna, sa att de sedvanliga avrakningsbestammelserna

tillampas pa dessa kunder, skulle kunna ytterligare stimulera till efter-

frageflexibilitet baserat pa elpris och kapacitetseffektiva elnatstariffer,

bl.a. genom att flera elhandlare troligtvis aktivt kommer att erbjuda

kunder avtal som bygger pa ett elpris per timme.

Energimarknadsinspektionen far darfor aven i uppdrag att utreda om det

firms skal att ha kvar de forenklade avrakningsbestammelserna i 18 a §

forordningen om matning, berakning och rapportering av overford el

eller om aven uttagskunder som aktivt valt timmatning ska ha daglig

avrakning i enlighet med 8 och 9 §§ samma forordning.

Pa regeringens vagnar

Ibrahim Bayla

Joakim Cejie
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