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Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende
Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och
bemyndiganden om eknomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 21,
bet. 2019/20:NU3, rskr. 2019/20:110).
Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december
2019, den 30 januari 2020 och den 16 april 2020 beslutar regeringen att
följande ska gälla under budgetåret 2020 för
Energimarknadsinspektionen.
VERKSAMHET

3

Uppdrag

Strategiskt och operativt arbete med smarta elnät
Energimarknadsinspektionen ska inom ramen för myndighetens
ordinarie verksamhet tillvarata resultatet av Forum för smarta elnäts
arbete och utifrån detta vidareutveckla såväl strategiskt som operativt
arbete med smarta elnät. Arbetet ska ske genom en nära och löpande
dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) samt i
samverkan med Statens energimyndighet och andra relevanta aktörer.
Energimarknadsinspektionen ska i detta arbete särskilt fokusera på
följande:

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Malmtorgsgatan 3

Telefax
08-24 46 31

E-Post
Lregistrator@regeringskansliet.se

• Arbete med utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet så
väl i en nationell som i en internationell kontext. Arbetet ska fortlöpa
åtminstone till och med 2022. En sammanfattning av arbetet ska
årligen redovisas i myndighetens årsredovisning.
• Utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och n ttor av smarta
elnät jämfört med andra alternativ och vid olika scenarier av
sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet
samt av ökad elektrifiering i samhället. Analysen ska utgå från
myndighetens tidigare kartläggning av potential för
efterfrågeflexibilitet (Ei R2016:15) som vid behov uppdateras med
hänsyn till produktionens sammansättning, med en förändrad
elanvändning vid elektrifiering, ökad digitalisering, automatisering,
samt till bedömningar om tillkommande energilagring i elsystemet
(dnr 12019/00992/E). Denna del ska redovisas till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 31 maj 2021.

regeringens vägnar

eman
Fredrik Norlund
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