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Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Statens
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera
elavbrott för bedömning av leveranskvalitet i elnäten, STEMFS 2007:7
Företagarna har fått möjligheten att yttra sig över ovan rubricerad remiss och har valt att lämna
följande synpunkter.
Företagarna vill undvika dubbelrapportering
I den nuvarande föreskriften krävs inte att nätföretagen redovisar uppgifter om avbrott som är
från eller längre än tolv timmar. I och med den nya tariffregleringen kommer emellertid dessa
avbrottsuppgifter begäras in av nätföretagen, i syfte att kunna mäta kvaliteten. Alla elavbrott,
oavsett längd, innebär stora förluster för företagen. Företagarna är därför positiva till att även
kortare avbrott ska kunna kompenseras för genom att elnätsföretagens intäkter påverkas av
leveranskvalitén.
Elnätsföretagens administrativa börda bör däremot göras så liten som möjligt. Av den
anledningen stödjer vi den föreslagna ändringen, som innebär att inrapporteringen av uppgifter
om avbrott ska kunna göras gemensamt med de uppgifter som krävs enligt nuvarande
föreskrifter. Konkret betyder förändringen att dubbelrapportering undviks, vilket förenklar
nätföretagens administrativa arbete. Vi motsätter oss starkt alternativet att en helt ny rapportering
utvecklas i syfte att uppfylla kraven från det nya regelverket för tariffreglering, vilket enbart skulle
innebära dubbelrapportering för nätföretagen.
Saknar konsekvensanalys av kostnaderna för slutkund
Enligt den konsekvensanalys som gjorts bedöms kostnaderna som marginella för nätföretagen att
anpassa befintliga system för att separera avbrott längre och kortare än tolv timmar. Om detta
stämmer är svårt att bedöma då konsekvensutredningen inte nämner några detaljer. Klart är dock
att två separata system och dubbelrapportering torde innebära en fördyring och ökade
administrativa kostnader för nätföretagen. De ökade kostnaderna förs rimligen vidare till
slutkund. Det är därför anmärkningsvärt att man inte gör någon konsekvensanalys av
kostnaderna för kundföretagen i och med den föreslagna ändringen. Elpriserna är redan idag
smärtsamt höga för många privatkunder och företagare, och en höjning vore synnerligen olycklig.
Småföretagen drabbas dessutom extra hårt då de, till skillnad från stora företag, sällan kan
förhandla med elnätsföretagen om konkurrenskraftigare priser. Av ovan nämnda anledning är det
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viktigt att de föreslagna ändringarna inte innebär orimliga påslag på elpriset för slutkund, något
som noga måste följas upp av berörda myndigheter.
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