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Yttrande över remiss - Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för
genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller
oberoende aggregatorer (diarienummer I2021/01065)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik och
ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda remiss.
Sammanfattning
Av remissen framgår att regelverket behöver anpassas för att uppfylla
elmarknadsdirektivets krav avseende oberoende aggregering.
Energimarknadsinpektionen (Ei) föreslår att Svenska kraftnät bör ges i uppdrag att
utreda hur de två aktuella alternativen ska genomföras på elmarknaderna. Swedac
föreslås ges uppdraget att utreda vilket krav på mätvärdeskvalitet som är lämpligt.
Swedac håller med i Eis bedömning om att uppdraget gällande vilket krav på
mätvärdeskvalitet som är lämpligt bör ges till myndigheten. Swedac är den
myndighet som har i uppdrag att upprätthålla ett behovsanpassat regelverk till skydd
mot oriktiga mängduppgifter och har möjlighet att föreskriva om krav på och kontroll
av mätutrustning enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Det är således lämpligt att Swedac ansvarar för aktuell utredning.
Förslag om ett uppdrag till Swedac
Den utredning avseende mätkvalitet som Ei föreslår omfattar, såvitt Swedac förstår,
endast alternativ 1 av de två alternativen som nämns i rapporten (s 48). Alternativ 1
talar om behovet mätning i mätpunkt(er) bakom huvudmätaren dvs. elkundens
anslutningspunkt till det koncessionspliktiga nätet.
Swedac instämmer i Eis bedömning om vikten av att säkerställa mätning av den
faktiska förbrukningen genom att t.ex. installera en separat elmätare bakom
huvudmätaren och ställa mätnoggrannhetskrav på den. Swedac kan, med stöd av
befintligt bemyndigande, ställa ett sådant krav genom att utvidga
tillämpningsområdet för de föreskrifter som omfattar elmätning. Swedac vill på
samma gång lyfta att det bör utredas om andra sätt att erhålla mätresultat kan vara
aktuella och kostnadseffektiva, utöver den att introducera en separat mätare.
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De exempel som nämns i rapporten (s. 82) där aggregeringstjänster kan vara aktuella
är laddboxar och värmepumpar. I dessa anordningar finns i vissa fall redan
mätfunktioner som skulle kunna användas under förutsättning att de uppfyller bl.a.
mätnoggrannhetskrav. Swedac har inte möjlighet att ställa mätnoggrannhetskrav på
en sådan mätfunktion eftersom en mätfunktion i en anordning eller apparat med
huvudsakligen andra syften inte kan betraktas som ett mätdon eller, i detta fall, en
elmätare. En sådan reglering skulle kräva en ändring i Swedacs bemyndigande då 3§
lagen (1992:1514) om måttenheter mätningar och mätdon uttryckligen talar om att
ställa krav på elmätare. Detta kommer Swedac behöva utreda vidare i en eventuell
utredning.
Harmonisering av krav avseende mätning
Swedac delar Eis bedömning att det är viktigt att kraven på mätning i Norden (och i
hela EU) harmoniseras (s. 52). Vad gäller harmoniseringen i EU nämner Ei (s. 32) att
EU-kommissionen har för avsikt att komplettera befintliga kommissionsförordningar,
bland annat balansförordningen, med harmoniserade regler om metod för
referensprofil, mätning, validering och verifiering vid aggregering. Swedac ställer sig
positivt till detta arbete och vill betona vikten av att EU-kommissionen och
medlemsstaterna involverar de myndigheter som ansvarar för reglerad mätteknik
(legal metrologi) på ett tidigt stadium för att på bästa sätt utnyttja de möjligheter
som finns och undvika inlåsningseffekter och tekniska handelshinder. Swedac ställer
sig positivt till att involveras i framtagandet av regelverk avseende mätning.
Resurstilldelning
Avseende aktuellt uppdrag som föreslagits anser Swedac att en ökad arbetsbörda
med 50 % på en helårsarbetstid är en rimlig bedömning.
Swedac bedömer dock i nuläget att det skulle vara mycket svårt att hinna genomföra
en djupare utredning under hösten 2021 med färdigställande innan årsskiftet,
eftersom myndigheten har begränsad kapacitet med rätt kompetens för en sådan
utredning. Det behövs därför mer tid för att genomföra den föreslagna utredningen
och eventuellt föreskriftsarbete. Enligt aktuellt förslag har Swedac uppfattat att Ei
planerar att regelverket ska träda i kraft januari 2022. Det skulle då krävas att Swedac
avsätter en 100 % arbetsinsats under hösten för att kunna färdigställa utredningen
innan årsskiftet, vilket för närvarande inte bedöms möjligt med Swedacs nuvarande
bemanning och finansiering. Det framgår inte av underlaget om föreskriftsarbete är
inräknat i det uppdrag som Ei beräknat. Swedac vill dock betona att myndigheten av
angivna skäl inte ser det som möjligt att kunna arbeta med både utredningsuppdrag
och föreskriftsarbete samtidigt under hösten 2021.
I övrigt har Swedac inga synpunkter på det remitterade förslaget.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anette Arveståhl efter föredragning av
juristen Malin Lindqvist. Avdelningschefen Mikael Schmidt och utredaren Renée
Hansson har deltagit vid den slutliga handläggningen av ärendet.
Anette Arveståhl
Malin Lindqvist
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