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Remissvar
Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura
Svenskt Näringsliv har mottagit ovanstående rapport och har följande synpunkter att
framföra.
Rapportens utgångspunkt är att det ska vara enkelt för kunden att förstå sin elfaktura. Detta
är en mycket bra utgångspunkt, då förståelse är grunden till att man som kund kan fatta
medvetna och genomtänkta beslut.
Däremot anser inte Svenskt Näringsliv att förslaget om elhandlarcentrisk modell, som
presenterats tidigare och som omnämns i den remitterade rapporten, bidrar till att skapa
förståelse för hur elmarknaden är uppbyggd. Svenskt Näringsliv är generellt av den åsikten
att det är viktigt att det tydligt framgår vilka kostnader, skatter och avgifter som betalas i
samhället på alla områden. Precis som inom många andra områden finns dolda avgifter och
skatter gällande el. Kunskaper om skatter och avgifter behöver öka generellt, varför pålagor
öppet bör redovisas. Genom införande av samredovisning av kostnader för elhandel och
elnätsavgifter genom elhandlarcentrisk modell tappar kunden förståelse för elmarknadens
uppbyggnad och vad man som kund egentligen betalar för. Detta exemplifieras redan idag
genom elcertifikatsystemet, där kunden många gånger inte är medveten om sin roll i
systemet eller vilken kostnad som härrör från stöd till förnybar energi. Om den kostnad som
kunden betalar för elcertifikatsystemet öppet skulle redovisas skulle kunskapen om
elmarknadens uppbyggnad och elcertifikatsystemet vara större, något som bör eftersträvas.
Förutom att förståelsen för elmarknaden riskerar att minska med elhandlarcentrisk modell
finns flera anledningar till varför modellen är problematisk och inte bör införas. Exempelvis
strider förslaget mot grundprinciperna i avregleringen, då förslaget bidrar till att en tydlig
uppdelning mellan monopoldelarna och den konkurrensutsatta delen av marknaden saknas.
Dessutom riskerar förslaget att gynna de företag som redan idag bedriver både elhandel och
elnätsverksamhet, och missgynna mindre fristående aktörer, vilket är problematiskt ur
konkurrensperspektiv.
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Sammanfattningsvis anser Svenskt Näringsliv att det är en bra utgångspunkt att försöka öka
kundens förståelse för sin elfaktura. Däremot anser vi inte att lösningen är att minska
mängden information som lämnas till kund, exempelvis genom samredovisning av kostnader
för elhandel och elnät samt avsaknad av särredovisning för kostnader kopplade till
elcertifikatsystemet.
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