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Andring av regleringsbrev for budgetaret 2014 ayseende

Energimarknadsinspektionen inom utgiftsomrade 21 Energi

Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet for

budgetaret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 21, bet. 2013/14:NU3, rskr.

2013/14:76).

Med andring av regeringens beslut om regleringsbrev den 12 december

2013 och den 27 mars 2014 beslutar regeringen att foljande ska galla

under budgetaret 2014 for Energimarknadsinspektionen och nedan

angivna anslag.

VERKSAMHET

3 Uppdrag

3. Troskeleffekter och fornybar energi

Regeringen overlamnade den 6 mars 2014 ~ro~ositionen Troskeleffekter

och fornybar energi (prop. 2013/14:156) till riksdagen. I ~ro~ositionen

beskrivs huvuddra~en i en overgangslosnin~som ska gora det mojligt att

undanroja troskeleffekter som forsvarar anslutningen av anlaggnin~ar for

fornybar el~roduktion till elnatet. I ~ro~ositionen framfor regeringen

som sin ambition att under 2016 ersatta overgangslosningen med en

1angsikt~ marknadslosning dar staten inte behover to finansiell risk.
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Energimarknadsins~ektionen ska darfor utreda hur en s$dan

marknadslosning kan utformas, i detta bor eventuella hinder i

la~stiftningen kartlaggas. En viktig utgang~unkt ar att ~roiekt som

paboriats inom ramen for det nu aktuella systemet aven kan ayslutas

inom detta, alternativt ing~ i en n~ marknadslosning forutsatt att de

ekonomiska forutsattningarna fgr involverade aktorer inte forandras. Vid

genomforandet av u~draget ska Energimarknadsinspektionen ~~

lam~ligt Batt tillvarata de kunska~er som finns tillgangliea fran tidigare

utredningar ~a omradet samt den erfarenhet som finns hos berorda

aktorer.

Utifran analysen ska eventuella forfattningsforslag lamnas och u~draget

ska redovisas till Regeringskansliet (Naringsde~artementet) senast den

31 mars 2015. Till forfattningsforslagen ska en fullstandig

konsekvensbeskrivning bifogas. U~draget kan enligt sarskild

overenskommelse mellan foretradare for Regerin~skansliet

(Naringsde~artementet~ och Energimarknadsins~ektionen ra~orteras

vid annan tidpunkt an vad som har angivits.

Par eringens vag r

Anna-Karin att
~~~

Fredrik Norlund
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