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Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi

Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för
budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 21, bet. 2011/12:NU3, rskr.
2011/12:65).
Med ändring av regeringens beslut den 15 december 2011 om
regleringsbrev för Energimarknadsinspektionen beslutar regeringen att
följande ska gälla under budgetåret 2012 för
Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
3

Uppdrag

--9. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Energimarknadsinspektionen ska ta fram förslag till de förändringar som
krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk
slutkundsmarknad. Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som har tagits
fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en
gemensam slutkundsmarknad. Förändringarna syftar till att förenkla för
elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa
en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten
för elkunden. Detta är ett led i genomförandet av en gemensam nordisk
slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att
etablera verksamhet över nationsgränserna.Vid genomförandet av
uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de
kunskaper och den erfarenhet som finns hos Konsumentverket,
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Konkurrensverket, Affärsverket svenska kraftnät och hos andra berörda
aktörer på området. Till författningsförslagen ska en fullständig
konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska avrapporteras till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013.
Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för
Näringsdepartementet och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid
annan tidpunkt än vad som här angivits.
--På regeringens vägnar

Anna-Karin Hatt
Åsa Leander
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