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Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet
om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk
Energimarknadsinspektionen (Ei) tillstyrker förslagen i promemorian men har ett
antal kompletterande förslag och specifika synpunkter.

Energimarknadsinspektionens övervägande
Tillsynen över lagarna
Bestämmelserna i 7 och 8 §§ fjärrkylelagen bör vara neutrala och inte enbart lägga
en skyldighet på fjärrkyleföretag utan även på andra aktörer som fakturerar en
fjärrkylekund (s. 6). Samma bör gälla för föreslagna bestämmelserna i 6 c och 6 d
§§ fjärrvärmelagen (s. 13).
Förbudet att ta ut avgifter för att tillhandahålla fakturor eller
faktureringsinformation om energianvändningen bör gälla alla aktörer som
fakturerar kunden eftersom energieffektiviseringsdirektivet kräver att kunden ska
få sina fakturor och sin faktureringsinformation utan kostnad.
Det förekommer att mellanhänder samfakturerar kunders förbrukning av energi
för flera energislag och även andra nyttigheter. Ei föreslår därför att
bestämmelserna om fakturan och förbudet att ta ut avgifter i fjärrvärmelagen och
den nya fjärrkylelagen får en neutral utformning. Bestämmelserna föreslås inte
endast gälla fjärrvärme- och fjärrkyleföretag utan även andra aktörer som verkar
på fjärrvärme- och fjärrkylemarknaderna. De mellanhänder som samfakturerar
energiförbrukningen gör detta ofta mot en avgift som energikonsumenten får
betala. Ei anser att detta strider mot energikundernas rätt att få fakturor och
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fakturainformation utan kostnad.
Ei vill också framhålla att artikel 13 i energieffektiviseringsdirektivet föreskriver att
”[m]edlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner som ska tillämpas
vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med
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artiklarna 7–11 a och 18.3, och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de
tillämpas. De föreskrivna sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och
avskräckande”.
För att Ei ska kunna bedriva en effektiv tillsyn över de bestämmelser som följer av
direktivet och på så sätt ta till vara kundernas rättigheter måste Ei kunna utforma
förelägganden så att direktivet kan efterlevas. Ei:s tolkning av direktivet ger att
kunden inte ska behöva betala några avgifter för att få sin energifaktura.
Arbetet med föreskrifter
Det anges i promemorian att införandet av bemyndiganden i lagarna inte medför
några konsekvenser i sig (s. 75). Ei vill framhålla att ett omfattande arbete med
föreskrifter kräver resurser och att om myndigheten inte får dessa så kan arbetet
med tillsyn komma att bli mindre effektivt. För Ei innebär förslaget på kort sikt att
föreskrifterna behöver omarbetas. På längre sikt innebär förslaget ett utökat
tillsynsansvar.
Arbetet med att ta fram totalt tre föreskrifter (fjärrvärme, fjärrkyla och information
om energiprestanda) uppskattas till 180 persondagar, vilket medför en
engångskostnad om 816 000 kr. Arbetet med tillsyn uppskattas till 60 persondagar
per år, vilket medför en kostnad om 270 000 kr.1
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson.
Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsekonomen Therése Hindman
Persson, avdelningschefen Carl Johan Wallnerström, verksjuristen Maria
Werleskog samt juristen Tor Ny, föredragande.

Anne Vadasz Nilsson
Tor Ny

Arbetet med föreskrifter för att införa enbart artikel 24.1 förnybartdirektivet har uppskattats till 60
persondagar, vilket medför en engångskostnad om 272 000 kr. Arbetet med tillsyn över densamma har
uppskattats till 20 persondagar per år, vilket medför en kostnad om 90 000 kr. Ren energi inom EU Ett
genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02), s. 615
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