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Remittering av Energimarknadens rapport 2017:05, ny modell för elmarknaden 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har givits möjlighet att lämna synpunkter i det aktuella 

ärendet och vi önskar att anföra följande synpunkter. 

 

I den aktuella remissen presenteras Energimarknadsinspektionen en rapport som innehåller 

förslag till den elektroniska samlingstjänst som i underlaget benämns för elmarknadshubb 

tillsammans förslag i fråga om ny modell för elmarknaden.    

 

NNR finner det positivt att regeringen med tillhörande myndigheter vidtar åtgärder som kan 

effektivisera förfaranden och öka rörligheten på en given marknad. Vi finner emellertid att 

framställningen om vinster med förslaget och att det kan anses vara samhällsekonomiskt 

lönsamt väcker vissa frågor. Med tanke på den struktur gäller för marknaden och typen av 

homogen vara som avhandlas kommer kostnaderna sannolikt att föras vidare till 

konsumentledet. I detta perspektiv bör även en kostnadseffektivitetanalys presenteras och 

frågan ses i ett mer dynamiskt perspektiv.   

 

NNR har svårt att se de reella incitamenten att byta elhandelsföretag för stora kundgrupper på 

ett betydande sätt kommer öka givet dagenens modell med nätföretag samt de fasta konstanter 

som följer av energiskatter och andra skatter som sammantaget ger inlåsningseffekter. NNR 

tror således att frågan om vinsterna med föreslagen lösning måste ses i ett bredare perspektiv. 

Ett hushåll maximerar sin totala hushållning och transaktionskostnader av olika karaktär 

måste därför vägas in i kalkylerna för att landa i realistiska utfall.  

      

 

Med tanke att det finns olika kundgrupper är NNR frågande till det lämpliga med att tvinga in 

alla kunder i det föreslagna systemet. En stor industrikund har helt andra intressen och behov 

relativt sett en kund som bor i en lägenhet. Detta talar enligt vår åsikt för att det måste finnas 

undantagsmöjligheter med hänsyn till att vissa kunders specifika behov ska kunna tas tillvara 

och därmed kunna avtala om annat direkt med respektive nätföretag.  
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