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Förord 

Mätning av el är en av grundstenarna för att elmarknaden ska fungera. Tillgång till 
korrekta mätvärden är viktigt för att elhandel, planering av den nationella 
elbalansen och för att fakturering av elanvändarna ska kunna ske på ett säkert sätt. 
I dagens svenska elmarknad ligger mätning och rapportering av el inom ramen för 
uppdraget för nätverksamhet, vilket innebär att det är en del av en 
monopolverksamhet som också är reglerat inom ramen för hur nätverksamhet ska 
bedrivas. 

De förändrade förutsättningarna som följer av klimat- och miljömål innebär att 
elmarknaden måste utvecklas. Vi står inför en omställning av energisystemet mot 
hållbar energiproduktion, smarta elnät och smarta mätsystem, vilket ställer nya 
krav på elmarknadens aktörer. Med nya krav på kunderna att vara aktiva kan det 
finnas behov av en utvecklad marknad, en marknad där det handlas produkter 
som hjälper kunden med energieffektivisering eller andra energitjänster. Målet är 
aktiva kunder som agerar utifrån prissignaler och miljöpåverkan, och är flexibla i 
sin förbrukning på ett kostnadseffektivt sätt. 

I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt 
energisystem (prop. 2010/11:153 s. 22-23) uttalar regeringen att förutsättningarna 
för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el bör utredas för att 
vitalisera elmarknaden och bidra till ökad konkurrens och lägre kostnader för 
elkonsumenterna.  

Regeringen gav i december 2011 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning 
och rapportering av el. Genom rapporten redovisar Energimarknadsinspektionen 
uppdraget och lämnar ett antal förslag på hur marknaden för mätning av el bör 
utvecklas. Energimarknadsinspektionen har även tagit fram ett förslag till ändrade 
förordningsbestämmelser.  

Energimarknadsinspektionen har genomfört uppdraget efter samråd med 
Affärsverket svenska kraftnät och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 
För att inhämta synpunkter har Energimarknadsinspektionen, genom en 
referensgrupp, fört en dialog med branschrepresentanter och berörda 
intresseorganisationer löpande under arbetets gång.  
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Yvonne Fredriksson 
Generaldirektör 
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Projektledare  



Sammanfattning 
Marknaden för mätning av el är idag en del av den reglerade 
monopolverksamheten 
Det är nätägaren som äger mätutrustningen och som har ansvaret för dess 
noggrannhet, drift och underhåll. Detta innebär att mätning och rapportering av el 
är en del av en den reglerade monopolverksamheten. Elmätaren och mätning av el 
kan sägas ha två funktioner på elmarknaden idag. För det första är elmätaren 
tillhandahållare av mätvärden. Mätvärden används för debitering av kunder och 
för avräkning mellan elmarknadens aktörer och har således en central roll för 
elmarknadens funktion. För det andra använder nätägarna den insamlade 
informationen för en säker och effektiv drift av elnäten. Med de senaste årens 
utveckling har elmätaren blivit en allt viktigare komponent i elnätet som samlar, 
lagrar och kommunicerar viktig information för nätdrift, nätplanering, optimering, 
elkvalitet samt störningsinformation.  

Energiomställningen och ökad makt till kunderna ställer nya 
krav på mätning och tillgång till mätdata 
De klimatmål som EU ställt upp (EU:s 20-20-20 mål) innebär att vi står inför en 
omställning av energisystemet mot hållbar energiproduktion, smarta elnät och 
smarta mätsystem. För elmarknaden innebär omställningen delvis nya 
förutsättningar men också att nya krav ställs på elmarknadens aktörer. I 
förhållande till de ändamål som mätarna och mätvärden används till idag kommer 
drift av morgondagens elnät att innefatta ytterligare uppgifter. Elmätaren kommer 
bli en ännu viktigare informationsgivare för driften av elnäten. Detta gäller i 
synnerhet för drift av morgondagens smarta elnät och integreringen av förnybar 
elproduktion. 

Med en utveckling av elmarknaden kommer mätaren och mätningens uppgifter 
ändras. En utvecklad användning kan beskrivas som i figur 1 nedan. 

Figur 1 Mätarens och mätningens roll på den framtida elmarknaden 

 

 



Oavsett vilken marknadsmodell för mätning och rapportering som kommer 
existera i framtiden är nätägaren i behov av information från kundernas elmätare. 
För att effektivt kunna sköta driften av elnätet är nätägaren i behov av 
mätvärdesinformation från gränspunkter till andra koncessionsområden och 
transformatorstationer, men också mätvärden från elkunderna. Mer information är 
också en grundförutsättning för att kunna utveckla användandet av smarta elnät.  

Energitjänstemarknaden är den marknad där tjänster och produkter för kundernas 
aktiva medverkan på elmarknaden kommer att växa fram och möjligheten för att 
smarta hem kan utvecklas. Det finns redan en marknad för energitjänster även om 
användning av energitjänster inte är så vanligt idag, varken bland hushållskunder 
eller industri.  

Kärnan i energitjänster är att utifrån kundens befintliga förbrukning utforma 
tjänster som hjälper kunden med dennes energianvändning på olika sätt. Mätdata 
används således inte direkt för debitering utan som indata för analyser och tjänster 
av olika slag. Inte desto mindre kräver energitjänster tillgång till korrekta 
mätvärden i rätt tid, vilket innebär att krav på tillgången till mätvärden ökar när 
energitjänstemarknaden tar fart.  

Dagens regler gynnar inte en utveckling av smarta hem  
och möjligheten för nya aktörer att skapa energitjänster  
för kunderna 
För att understödja en utvecklad energimarknad behövs regelverk som ger kunden 
tillgång till sina mätvärden snabbt och enkelt, oavsett marknadsmodell för 
mätning och rapportering. Energimarknadsinspektionen bedömer att dagens 
regelverk avseende tillgång till mätvärden ger kunderna mycket små möjligheter 
att få information om sin momentana elförbrukning. Vidare medger inte 
regelverket möjlighet för kunden att på ett enkelt sätt träffa avtal om energitjänster 
med annan part än elhandelsföretag eller nätägare.   

Fortsatt utvecklad reglering av mätarmarknaden eller 
konkurrensutsättning? 
Det råder inget tvivel om att marknaden för mätning av el kommer att behöva 
utvecklas i hög grad de kommande åren. För att antalet aktiva elkunder ska bli fler 
och kunna bidra till elmarknadens funktion behövs tjänster och produkter som 
underlättar för kunderna. Dessutom kommer mätningens betydelse att öka då 
utvecklingen går mot smarta elnät och tjänster som kan bidra till smarta hem. 

På flera sätt uppstår ett vägskäl mellan en fortsatt utvecklad reglering av 
mätarmarknaden och en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el. 
Vägvalet består i huvudsak av en avvägning mellan behovet och möjligheten att 
styra utvecklingen av morgondagens elmarknad kontra den bedömda potential till 
kostnadspress och innovationer som en konkurrensutsättning förväntas ge.  

Energimarknadsinspektionen har analyserat tre alternativa vägar att genomföra de 
förändringar av mätarmarknaden som är nödvändiga. 



En konkurrensutsättning av marknaden för mätning kan 
göras på tre sätt 
Inom ramen för uppdraget har olika möjliga modeller för marknaden för mätning 
av el identifierats. Dessa har analyserats utifrån de krav som kan antas ställas på 
mätningens funktion på en framtida elmarknad.  

Nätägarmodellen 

Nätägarmodellen är den modell som mest liknar den metod som används idag för 
mätning av el. I en jämförelse med modeller som tillämpas i andra länder är 
nätägarmodellen närmast den modell som kommer tillämpas i Norge och den 
modell som tillämpas i Nederländerna. 

I nätägarmodellen behåller nätägarna de ansvarsområden som de har idag. 
Nätägaren är ansvariga för de delprocesser som behöver fungera för att mätning 
och rapportering av el ska fungera. Till de befintliga ansvarsområdena kommer i 
nätägarmodellen ansvar för nätägaren att distribuera mätvärden till relevanta 
aktörer (exempelvis de energitjänsteföretag kunden har avtal med) på ett icke 
diskriminerande sätt. Med den här modellen är marknaden för mätning av el 
endast en stödfunktion som ska möjliggöra att målen med fler aktiva kunder nås. 
Kostnadseffektivisering av mätning av el sker genom effektiviseringskrav i 
elnätsregleringen. 

Partiell konkurrensutsättning 

I den partiella konkurrensmodellen får kunden möjlighet att välja en annan aktör 
av sin mätning av el än nätägaren. Om kunden så önskar kan denne stanna hos sin 
befintliga nätägare som då ansvarar för mätning av kundens elförbrukning. Den 
partiella modellen liknar närmast den metod som används i Tyskland. 

Fullständig konkurrensutsättning 

Med den fullständiga konkurrensutsättningsmodellen ersätts nätägarna av 
mätoperatörer som blir ansvariga för de processer som ingår i mätning av el. Den 
stora skillnaden gentemot nätägarmodellen är att mätoperatörerna till skillnad mot 
nätägarna agerar på en konkurrensutsatt marknad där de konkurrerar om 
kunderna.  

Riskerna med en konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning och rapportering står inte i proportion till de vinster 
som kan uppnås 
En konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el kan utifrån en teoretisk 
utgångspunkt bidra till innovationer men även till kostnadseffektivisering och 
lägre kostnader för mätning av el för kunderna.  

Grundtanken till varför konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el 
skulle innebära innovationer bygger på klassiska antaganden om vilka effekter 
konkurrens har på marknader som konkurrensutsätts. I de fall som analyseras i 
denna rapport finns det flera omständigheter som kan antas begränsa möjligheten 
till innovation på marknaden för mätning av el. En av dessa begränsningar är den 
funktionalitetsspecifikation som EU-kommissionen ställt upp för smarta mätare 



som är tillräckligt långtgående för att understödja en väl utvecklad 
energitjänstemarknad. En annan av dessa omständigheter är de förutsättningar 
med skalfördelar i marknaden för mätning av el, förutsättningar som förutom att 
de riskerar att skapa en oligopolliknande marknad, även kraftigt motverkar 
potentiella synergivinster och innovationer som skulle kunna följa med 
sammätning av olika energislag. Den innovation som kan uppstå på 
energitjänstemarknaden är därmed inte beroende av om marknaden för mätning 
av el konkurrensutsätts. 

Den genomsnittliga kostnaden för mätning och rapportering av el hos nätägarna 
idag är cirka 410 kronor per uttagspunkt och år. Det är troligt att det finns vissa 
effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar att göra vid konkurrensutsättning av 
mätning av el. Frågan är hur stor effektivitetsvinst som kan åstadkommas med en 
konkurrensutsättning.  I sammanhanget bör nämnas att nätföretagen redan idag 
har möjlighet, vilken många utnyttjar, att upphandla tjänster kring insamling och 
drift av elmätare på en konkurrensutsatt marknad. 

Med en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el mister nätägaren 
den direkta kontakten med kundens elmätare. För utvecklingen av smarta elnät är 
rätt information i rätt tid centralt för nätägaren. Detta gäller även information från 
kundens elmätare. Det innebär att nätägarna kommer att behöva mätning ute hos 
kunderna oavsett om en mätoperatör tar över ansvaret för debiteringsmätningen 
eller ej. Det vill säga att det finns en betydande risk för att konkurrensutsättning av 
marknaden för mätning av el innebär investeringar i dubbel infrastruktur för 
mätning. En för nätägarens behov och en för övriga syften (debitering och för 
energitjänstemarknaden).  

Ökad konkurrens och lägre priser är förväntade effekter vid en 
konkurrensutsättning. Marknaden för mätning av el karaktäriseras av 
stordriftsfördelar vilket gör det troligt att marknaden bara kommer att rymma ett 
fåtal företag. Risken är att marknaden går från att vara reglerad monopol 
verksamhet till oreglerat oligopol. Givet de höga inträdeshinder som finns för att 
etablera sig som mätoperatör (höga kapitalkostnader) är risken att konkurrensen 
inte kommer att vara tillfredsställande och att inte heller eventuella 
kostnadseffektiviseringar kommer kunderna tillgodo. 

Förutom kostnader finns det även andra potentiella problem och risker med 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el. Idag finns fungerande 
system för informationsflöden och för specifika problem som hantering av 
tillfälliga kunder i samband med till exempel olika evenemang och 
nybyggnationer ska hanteras. Många av de problem som kan identifieras kan lösas 
genom regeländringar, andra kräver strukturella förändringar i elmarknadens 
funktionssätt. Sammantaget kommer sådana typer av problem att innebära 
kostnader för omställning av system. 

Som tillägg till diskussionen om konkurrensutsättning ger den partiella 
konkurrensmodellen ytterligare kostnader för nätägarna att upprätthålla en 
mätinfrastruktur för en situation där kunder som lämnat till fördel för en 
mätoperatör kommer tillbaka av någon anledning. Att upprätthålla ett sådant 
system är kostnadsdrivande för nätägaren. Det är också kostsamt att byta ut 
mätare varje gång en kund byter mätoperatör. 



Avslutningsvis så bör det åter nämnas att erfarenheter från andra länder inte ger 
stöd för att konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el ger några 
positiva kostnadseffekter för kunderna. I Nederländerna har man till exempel 
återreglerat mätarmarknaden sedan en konkurrensutsättning visat sig ge stora 
kostnadsökningar utan att det tillkommit nya tjänster. I Tyskland har inte ens en 
procent av kunderna valt att byta mätoperatör vilket ger en indikation av värdet av 
ett byte för kunden. I Storbritannien har man uppmärksammat inlåsningseffekter 
vilket resulterat i utvidgad lagstiftning. 

Energimarknadsinspektionen bedömer att potentialen för minskade kostnader 
för kundkollektivet med en konkurrensutsättning för mätning och rapportering 
är begränsade på grund av att inslaget av konkurrens riskerar att bli begränsat. 
De risker som identifierats, tillsammans med erfarenheterna från andra länder 
talar emot en konkurrensutsättning av marknaden för mätning och rapportering 
av el.  

Energimarknadsinspektionen bedömer i stället att det främst är på den så 
kallade energitjänstemarknaden som konkurrens mellan företag kan innebära 
att innovation uppstår och att nya tjänster och produkter etableras till nytta för 
en utveckling mot smarta hem.  

En utveckling av energitjänstemarknaden ger nya aktörer 
och bättre konkurrens på elmarknaden och kan enkelt nås 
genom ändrade förutsättningar och regler för mätvärden 
Marknaden för energitjänster är inte beroende av att marknaden för mätning och 
rapportering konkurrensutsätts. Flera energitjänsteföretag finns redan idag och 
erbjuder olika tjänster för kunder och företag för att dessa bland annat ska kunna 
ta kontroll över sin energiförbrukning.  

Centralt för energitjänsteföretagens verksamhet är tillgång till information om 
kundernas förbrukning. För att fler företag ska välja att etablera sig som aktörer på 
marknaden för energitjänster, och för att marknaden för energitjänster ska 
utvecklas är marknaden beroende av stabila spelregler. 

Ett av de strukturella problemen på dagens elmarknad är att lika tillgång till 
mätvärden ej är säkerställt i lagstiftningen. Energimarknadsinspektionen bedömer 
att en av de centrala förutsättningarna för utvecklingen av energitjänstemarknaden 
är att tillgång till information för energitjänster görs tillgängliga på ett icke 
diskriminerande sätt. En annan förutsättning för stabila spelregler är att 
energitjänsteföretagen har förtroende för att den information de behöver, och har 
rätt till, levereras i tid. Det är framförallt leveranser av mätvärden som kan utgöra 
problem. Om mätvärden ej levereras enligt fastställda regler kan aktörerna på 
energitjänstemarknaden bli lidande. De problem med leverans av mätvärden som 
uppstod i samband med den så kallade månadsreformen skulle riskera att uppstå 
återigen med en eventuell konkurrensutsättning av ansvaret för mätning och 
rapportering.  

Energimarknadsinspektionen föreslår med beaktande av ovan att det införs 
ändrade förordningsbestämmelser som innebär att det blir kunderna som får 



avgöra vilken aktör, förutom nätägare och elhandlare, som ska få ta del av 
kundens mätvärden. Förslaget ligger i linje med regeringens uttalande1 kring att 
utveckla kundvänliga energitjänster. Nätföretagen föreslås få en skyldighet, 
efter begäran från kund, att rapportera mätvärden till den aktör som kunden 
väljer under vissa förutsättningar. Aktören kommer företrädesvis vara ett 
energitjänsteföretag men Ei anser att det inte är självklart att det alltid är ett 
energitjänsteföretag som bör få ta del av mätvärdena. Universitet och högskolor 
kan till exempel också behöva omfattas av bestämmelsen. Genom 
rapporteringsskyldigheten kan en aktör ges tillgång till mätvärden på ett icke-
diskriminerande sätt, efter avtal med kunden om energitjänster.  

Förslaget berör de kunder som väljer att få sin elkonsumtion mätt per timme. 
Det är endast för dessa kunder som till exempel ett energitjänsteföretags tjänster 
kan komma till nytta. Kunderna behöver inte betala något för rapporteringen 
eftersom mätningen och rapporteringen för dessa kunder ska vara avgiftsfri2. 
Mätvärdena ska rapporteras en gång per månad i samband med att rapportering 
sker till elanvändaren. En annan frekvens av rapporteringen riskerar att vara 
kostnadsdrivande för nätföretagen och i förlängningen kundkollektivet. 
Förslaget innehåller inte någon beskrivning av hur rapporteringen ska ske. 
Detta kan därför, vid behov, behöva regleras i myndighetens föreskrifter 
avseende mätning och rapportering.  

Ytterligare utredning om utvidgade funktionskrav på 
elmätare är nödvändigt 

Energimarknadsinspektionen har tidigare konstaterat att det pågår ett 
internationellt arbete om definition av funktionalitet hos elmätare. Bland annat 
förväntas tydligare krav inom EU på elmätarens funktionalitet genom nya eller 
anpassade standarder.  

Elmätarnas funktionalitet har en avgörande betydelse för utvecklingen av 
energitjänstemarknaden då exempelvis standardiserade kommunikations-
gränssnitt kan underlätta och möjliggöra för energitjänstemarknaden att erbjuda 
olika tjänster till kunderna. Ett exempel är att kunderna genom ett standardiserat 
gränssnitt, en HAN-port, ska kunna ta del av sin elförbrukning i realtid.  

Energimarknadsinspektionen har tidigare påtalat behovet av att utreda 
utformningen av sådana funktionskrav och regeringen har i prop. 2010/11:153 
uttalat att ett sådant uppdrag kommer att ges till Energimarknadsinspektionen. 

 

                                                           
1 Prop. 2010/11:153, Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem. s 22. 
2 Prop. 2011/12:98, Timmätning för aktiva elkonsumenter. s 15. 
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1 Inledning 

I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt 
energisystem (prop. 2010/11:153 s. 22-23) uttalar regeringen att förutsättningarna 
för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el bör utredas för att 
vitalisera elmarknaden och bidra till ökad konkurrens och lägre kostnader för 
elkonsumenterna. Propositionen resulterade i att Energimarknadsinspektionen (Ei) 
i regleringsbrevet för 2012 fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
konkurrensutsätta marknaden för mätning och rapportering av el.  

1.1 Uppdraget 
Regeringen gav Energimarknadsinspektionen i 2012 års regleringsbrev följande 
uppdrag: 

”I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt 
energisystem (prop. 2010/11:153 s. 22-23) uttalar regeringen att förutsättningarna 
för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el bör utredas för att 
vitalisera elmarknaden och bidra till ökad konkurrens och lägre kostnader för 
elkonsumenterna. Regeringen uppdrar därför åt Energimarknadsinspektionen att 
utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning 
och rapportering av el. Effekterna på elmarknadens funktion till följd av den 
tekniska utvecklingen, som ett innovationstryck kan förväntas bidra till genom 
konkurrensutsättningen, ska särskilt analyseras. I uppdraget ingår även att utreda 
vilka konsekvenser olika utformning av marknaden för mätning och rapportering 
på elmarknaden har för utvecklingen av smarta elnät och tjänster som kan bidra 
till s.k. smarta hem. Vid genomförandet av uppdraget ska 
Energimarknadsinspektionen samråda med Affärsverket svenska kraftnät och 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Till eventuella författningsförslag 
ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2012. Uppdraget 
kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan 
tidpunkt än vad som här angivits.” 

1.2 Avgränsningar 
Av uppdragsbeskrivningen framgår det tydligt att regeringens fokus i uppdraget 
är vilka effekter en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el får för 
elkonsumenterna. Som en följd av detta kommer tyngdpunkten i analyserna att 
läggas på elkunder med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere.  

Rapporten utgår från antagandet att de rekommendationer som Europeiska 
kommissionen (EU-kommissionen) gett ut (2012/148/EU) om införandet av smarta 
elmätare senare kommer att omvandlas till krav i kommande lagstiftning. Detta 
medför att installerade elmätare i Sverige inte uppfyller kraven på vad en smart 
mätare ska ha för funktioner. En direkt följd av detta antagande är att nya mätare 
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senare kommer att behöva installeras i Sverige. Det bör i sammanhanget noteras 
att regeringens bedömning i prop. 2010/11:70 s. 55 där regeringen slår fast att 
införandet av månadsvisa mätare år 2009 innebär att Sverige uppfyller ställda krav 
på smarta elmätare gjordes före det att Kommissionens rekommendationer 
publicerades och var vid den tidpunkten således inte en del av regeringens 
bedömning.  

Det nya energieffektiviseringsdirektivet som färdigförhandlades i juni 2012 
bedöms inte påverka förutsättningarna för analyserna i denna rapport och dess 
effekter på elmarknaden kommer därför inte att analyseras djupare inom ramen 
för detta projekt. 

Vad beträffar datasäkerhet konstaterar Ei att det finns regelverk som reglerar hur 
data i olika former ska hanteras, både generellt och branschspecifikt. Ei utgår i 
detta arbete ifrån att de regelverk som finns och som Datainspektionen ansvarar 
för, för närvarande är tillräckliga för att garantera datasäkerheten i frågor som rör 
mätdata vid en eventuell konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el. 

En annan viktig fråga i nära relation till detta projekt är hantering av data utifrån 
personlig integritetssynpunkt. Personlig integritet är en central fråga för hantering 
av data med hög upplösning. Det är dock inte en fråga som är specifik för 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el och därför kommer frågan 
inte att analyseras djupare inom ramen för denna rapport. 

1.3 Tidigare studier och externa referenser 
Det finns inga tidigare studier av konkurrensutsättning av marknaden för mätning 
av el i Sverige. Ei har därför beställt tre konsultstudier som underlag till de 
analyser som beskrivs i rapporten3. 

Det finns erfarenheter från andra länder av olika modeller för 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el inom Europa som har 
beskrivits i ett fjärde konsultuppdrag som Hagman Energy AB och Rejlers 
Ingenjörer AB har utfört. Framställningen beskriver utvecklingen i Norge, 
Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.  Ländernas olika modeller redogörs 
för och diskuteras i rapporten. För en mer utförlig beskrivning och referenser, se 
bilaga 2.  

1.4 Projektorganisation 
Projektledare har varit Jens Lundgren. Utöver detta har Therese Lager, Johan 
Carlsson och Dennis Jonsson deltagit i arbetet.  

Energimarknadsinspektionen har genomfört uppdraget efter samråd med 
Affärsverket svenska kraftnät och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(Swedac). Kontakt med de olika myndigheterna har skett genom en samrådsgrupp 
bestående av Lars Munter från Svenska kraftnät, Renée Hansson från Swedac samt 
Jens Lundgren, Therese Lager, Johan Carlsson, Dennis Jonsson och Tony Rosten 
från Energimarknadsinspektionen.  

                                                           
3 Sweco (2011), Hagman Energy AB och Rejlers Ingenjörer AB (2011),  Ernst & Young (2011) . 
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Genom en referensgrupp har branschföreträdare och berörda 
intresseorganisationer givits möjlighet att följa arbetet och lämna synpunkter. 
Referensgruppen har haft följande sammansättning:  

• Energimyndigheten 

• Fastighetsägarna 

• Göteborg Energi Nät 

• Interactive Institute 

• Konkurrensverket  

• Konsumentverket  

• Kungliga Tekniska Högskolan  

• Oberoende Elhandlare  

• Solelprogrammet  

• Sollentuna Energi Nät  

• SP  

• Storuman Energi 

• Svensk Energi  

• Svenska Kraftnät 

• Swedac 

• Tieto 

• Vattenfall Elnät AB 

• Villaägarnas Riksförbund 
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2 Mätning av el och dess funktion 
på elmarknaden i framtiden 

Mätning av el är en av grundstenarna för att elmarknaden ska fungera. Tillgång till 
korrekta mätvärden är viktigt för att elhandel, planering av den nationella 
elbalansen och fakturering av elanvändarna ska kunna ske på ett säkert och 
affärsmässigt sätt. I dagens svenska elmarknad ligger ansvaret för mätning och 
rapportering av el på nätkoncessionshavaren. Detta innebär att mätning och 
rapportering är en del av en monopolverksamhet och också är reglerat inom ramen 
för hur nätverksamhet ska bedrivas. Nätverksamheten är reglerad i ellagen 
(1997:857), förordningar samt genom myndighetsföreskrifter. 

2.1 Mätning av el i Sverige 

2.1.1 Dagens marknad 

Det är nätägaren som äger mätutrustningen och som har ansvaret för dess 
noggrannhet, drift och underhåll. Det är också nätägaren som enligt ellagen 
ansvarar för insamling och rapportering av mätvärden. Nätägaren är skyldig att se 
till att mätvärden skickas till berörda aktörer enligt gällande regelverk.4 
Nätägarens verksamhet avseende mätning och rapportering innefattar ett antal 
olika processer. De viktigaste processerna är: 

• Inköp av mätare och mätarinstallation 

• Drift och underhåll av mätaren 

• Mätvärdesinsamling, kommunikation 

• Lagring av förbrukningsvärden, verifiering 

• Avräkning och fakturering 

Mätvärden samlas in med olika frekvens beroende på uttagspunktens 
karakteristika. Insamlingen kan ske som timserier, mätarställning eller 
periodisering på annat sätt. Förutom det spatiala flödet av mätvärden finns även 
en tidsdimension för mätvärdeshanteringen vilken beror på om uttagspunkten är 
timavräknad eller schablonavräknad (styrs av förordning (1999:716) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el samt Energimarknadsinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd 
el (EIFS 2011:3 med ändringar EIFS 2012:2)). Kraven skiljer därutöver också mellan 
elkunder med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och elkunder med ett 
säkringsabonnemang över 63 ampere. 

                                                           
4 Berörda aktörer är enligt ellagen den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät, det 
balansansvariga företaget, elhandelsföretagen och elkunden. 
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Oavsett insamlingsfrekvens och flöden av information mellan aktörer kan 
elmätaren och mätning av el sägas ha två funktioner på elmarknaden idag.  

1. Tillhandahållare av mätvärden. Mätvärden av god kvalitet, och som 
hanteras inom förutbestämda tidsramar, är en förutsättning för att 
elhandlare och nätägare ska kunna fakturera sina kunder. Svenska kraftnät 
och balansansvariga företag behöver också korrekta mätvärden för att 
kunna sköta avräkning för kostnader avseende balansansvar i det svenska 
elsystemet (så kallad balansavräkning5). 

Avräkning innebär på elmarknaden att stämma av uttagspunkternas 
energiförbrukning och därefter beräkna kostnader, vilka sedan faktureras 
på uttagspunkten. Såväl nätägaren som elhandlaren, balansansvarigt 
företag och Svenska kraftnät avräknar och fakturerar. Dock går respektive 
faktura till olika mottagare. Nätägaren och elhandlaren fakturerar i 
huvudsak en uttagspunkt medan balansansvarig fakturerar elhandlaren. 
Svenska kraftnät fakturerar de balansansvariga företagen genom 
balansavräkningssystemet.  

2. Insamling av information för säker nätdrift. Förutom att samla in 
mätvärden för avräkning och debitering används information från 
mätaren även för nätägarnas övriga ansvarsuppgifter. Med de senaste 
årens utveckling är elmätaren idag en komponent i elnätet som samlar, 
lagrar och kommunicerar viktig information för nätdrift, nätplanering, 
optimering, elkvalitet samt störningsinformation. Detta sker både genom 
informationsutväxling i realtid men även med information som lagrats 
genom historisk loggning av information från elmätarna. Den information 
som nätägarna är i behov av för sin verksamhet kan de få genom 
elmätaren och genom informationssystem. Insamlingen sker i realtid och 
regelbundet.  

Om man sammanfattar mätaren och mätningens uppgifter så kan dagens funktion 
sägas vara att samla in  uppgifter som behövs för debitering och avräkning samt 
tillhandahålla information för att nätägaren ska kunna sköta driften av näten 
effektivt. Med en utveckling av elmarknaden kan mätaren och mätningens 
uppgifter ändras. 

För att Energimarknadsinspektionen ska kunna bedöma kostnaden för mätning 
och rapportering har tio elnätsföretag, i olika storlekar med verksamhet i olika 
delar av landet, tillfrågats om sina kostnader. Med anledning av att företagens 
verksamheter skiljer sig åt och därav uppfattningen om vilka kostnader som ingår 
i mätning och rapportering även skiljer sig åt, bifogades en lista med vilka 
kostnader som Ei bedömt ligger inom området för mätning och rapportering.  

Av de tio tillfrågade elnätsföretagen svarade sju företag på frågorna. De 
beräkningar som gjorts på insamlat material visar att kostnaden för mätning och 
rapportering under 2011 i genomsnitt uppgår till cirka 410 kronor per 

                                                           
5 Balansavräkning är det verktyg som Svenska kraftnät använder för att fördela kostnader för reglering 
och obalanser mellan de balansansvariga företagen på elmarknaden. Balansavräkningen är styrd av 8 
kap. ellagen - Övergripande systemansvar och balansansvar m.m. 



17 

uttagspunkt.6 Det bör i sammanhanget noteras att det i insamlat material ej går att 
särskilja uttagspunkterna utifrån abbonemangstorlek. Uttagspunkter med 
säkringsstorlek över 63 ampere är idag timavräknade vilket innebär högre 
kostnader för mätning och rapportering. Det vill säga att de verkliga kostnaderna 
för kunder som idag är månadsavlästa, är sannolikt lägre än de redovisade 
siffrorna. 

För månadsvis timavräkning (som realiseras den första april 2013) för kunder med 
elnätsabbonemang om högst 63 ampere tillkommer kostnader utöver de av 
nätbolagen redovisade kostnaderna. I rapporten ”Ökat inflytande för kunderna på 
elmarknaden” (EIR 2010:22, s. 18 bilaga 3) analyseras kostnaden och tillkommande 
kostnader beräknas till cirka 125 SEK per kund och år för månadsvis timavräknade 
kunder. 

2.1.2 Är marknaden annorlunda imorgon? 

Med en utveckling av elmarknaden kommer mätaren och mätningens uppgifter 
ändras. En utvecklad användning kan beskrivas som i figur 2 nedan. 

Figur 2 Mätarens och mätningens roll på den framtida elmarknaden 

 

I förhållande till de ändamål som mätarna och mätvärden används till idag 
kommer driften av morgondagens elnät att kräva ytterligare funktionalitet. 
Sammanfattningsvis kommer elmätaren vara en allt viktigare informationsgivare 
för driften av elnäten. Detta gäller i synnerhet för drift av morgondagens smarta 
elnät. En trolig utveckling inom detta område är att mätaren blir alltmer integrerad 
i elnätet i funktionen att bidra till driften av elnäten. Utveckling av smarta elmätare 
ligger också inom områden där elmätare kan erbjuda nätägaren och kunden 
ytterligare mervärden. Några exempel är färre och kortare avbrott, hantering av 
småskalig elproduktion och laddning av elbilar. Smarta elnät diskuteras i kapitel 
2.3 och där diskuteras också hur morgondagens elmarknad kräver ökad tillgång 
till information från elmätarna. 

Med den marknadsstruktur som råder idag är användning av energitjänster ännu 
inte så vanligt, varken bland hushållskunder eller industri. Med ökade kostnader 
för energianvändningen så blir dessa typer av tjänster mer attraktiva och med nya 
förutsättningar såsom timvis mätning av förbrukningen kan tjänsteerbjudanden 
utvecklas. En sådan utveckling innebär också att användningen av mätvärden 
                                                           
6 Se bilaga 1 för detaljer om ingående kostnadsposter. 
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tillsammans med ny teknik för andra ändamål än fakturering och avräkning av 
balanskostnader blir allt vanligare. Marknaden för energitjänster har stor potential. 
Exempel på energitjänster som blir allt vanligare är olika typer av 
energieffektivisering och energideklarationer.7 

Kärnan i energitjänster ligger inte i att mäta, avräkna och rapportera energi enligt 
regelverk. I stället är fokus på att utifrån kundens befintliga förbrukning utforma 
tjänster som hjälper kunden med dennes energianvändning på olika sätt. Mätdata 
används således inte direkt för debitering utan som indata för analyser av olika 
slag. Inte desto mindre kräver energitjänster tillgång till mätvärden av god kvalitet 
och i rätt tid. En utveckling av marknaden för energitjänster innebär således att 
användningen av mätvärden för andra ändamål än direkt debitering och 
avräkning ändras till att även omfatta alternativt utnyttjande av mätvärdena, vilket 
innebär att krav på tillgången till mätvärden ökar.  

2.2 Marknaden för mätning av el i andra länder 
Inom ramen för projektet har en utblick genomförts över hur regelverk för mätning 
och rapportering ser ut i fyra europeiska länder. Samtliga länder har utrett frågor 
kring konkurrensutsättning av mätarmarknaden eller anpassning av 
informationshanteringssystem för att hantera införandet av smarta mätare. 
Länderna som beskrivs nedan är; Norge, Nederländerna, Tyskland och 
Storbritannien. 

I Tabell 1 presenteras en sammanfattning av resultaten i matrisform vilken sedan 
följs av en diskussion kring likheter och olikheter mellan länderna. En mer utförlig 
beskrivning av Nederländerna, Tyskland och Storbritannien finns i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Se ER 2011:06 för en utvecklad diskussion om energimarknaden och energitjänsteföretag. 
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Tabell 1 Mätning av el i fyra europeiska länder  

 

   Norge Nederländerna Tyskland Storbritannien 
M

ät
ar

m
ar

kn
ad

en
 

Konkurrensutsatt 
mätarmarknad 

Nej Nej8 Ja, med nätägaren 
som fall back 

Ja, för 
elhandelsbolagen 

Ansvar för mätaren och 
tekniska mätvärden  

Nätägarna Nätägarna Nätägarna 
/mätoperatör  

Elhandelsföretagen 

Tillgång till värden för drift  
av nätet 

Nätägarna Nätägarna Nätägarna Nätägarna 

Gränssnitt på mätaren Standardiserade 
gränssnitt 

Standardiserade 
gränssnitt 

- - 

Digital/analog insamling  
av mätvärden 

Digital Digital Analog/ Digital möjlig 
om kund valt 
mätoperatör 

Digital 

Modell för 
informationshantering 

Centraliserad, 
datahub – 
Decentraliserad, 
nätägarna 

Centraliserad, 
datahub 

Decentraliserad, 
nätägarna / 
mätoperatör 

Centraliserad, 
datahub 

En
er

gi
tjä

ns
te

m
ar

kn
ad

en
 

Energitjänstemarknad med 
tillgång till timvärden 

Senast 2017 Senast 2017 Inte bestämt Senast 2019 

Ansvar för mätaren och 
mätvärden till 
energitjänstemarknaden 

Nätägarna Nätägarna Nätägarna 
/mätoperatör 

Elhandelsföretagen 

Tillgång till mätvärden på 
energitjänstemarknaden 

Ja, via HAN-port Ja, via HAN-port Begränsad, då ingen 
standardiserad 
lösning finns 

Ja, via HAN-port 

Tillgång till realtidsvärden Kunden, senast 2017 Kunden, senast 2017 Inte bestämt Kunden, senast 2019 

Modell för 
informationshantering 

Centraliserad, 
datahub eller direkt 
från kunden – 
Decentraliserad, 
nätägarna eller direkt 
från kunden 

Centraliserad, 
datahub eller direkt 
från kunden 

Decentraliserad, 
nätägarna / 
mätoperatör  

Centraliserad, 
datahub 

Mål med 
energitjänstemarknaden 

20-20-20 mål 20-20-20 mål 20-20-20 mål 20-20-20 mål 

 

Norge 

Norge har i dagsläget inte en konkurrensutsatt marknad för mätning och 
rapportering. Det är nätägarna som ansvarar för mätningen och rapporteringen. 
Nätägaren ansvarar också för själva mätaren.9 Det finns i dagsläget inga planer på 
att konkurrensutsätta marknaden för mätning och rapportering.  

Det finns två förslag på hur informationshanteringssystemet, där bland annat 
mätvärdeshanteringen ingår, ska utvecklas. Det ena förslaget är en utveckling av 
den decentraliserade informationshanteringsmodell som används i dagsläget. 
Informationshanteringsmodellen liknar den modell som används i Sverige idag. 

                                                           
8 Marknaden för mätning och rapportering var konkurrensutsatt mellan 2000 och 2011. Från den 1 
januari 2012 stängdes marknaden från att vara konkurrensutsatt till att alla mätare ska installeras, ägas 
och underhållas av nätägaren. 
9 FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning 
og fakturering av nettjenester. 



20 

Det andra förslaget är en centraliserad modell med en datahub som lagrar 
informationen. Statnett, har efter en utredning föreslagit ett införande av den 
centraliserade modellen. Anledningen till utvecklingen av 
informationshanteringssystemen är för att anpassa informationsflödet med AMS 
(avanserte måle- og styringssystem) som ska införas för samtliga kunder senast 
2017. Införandet av AMS utgör en viktig del av att nå miljömålen som satts av 
EU.10  

Oberoende av vilken modell som kommer att användas för informationshantering 
så har funktionskrav på mätarna fastställts i förordningen FOR 1999-03-11 nr 301. 
Den smarta mätaren ska kunna samla in värden på entimmesnivå men ska även 
kunna göra det möjligt att samla in 15-minutersvärden. Mätaren ska ha ett 
standardiserat gränssnitt som möjliggör kommunikation med externa enheter 
baserade på öppna standarder. Detta gör det möjligt med tillträde för tredjepart på 
energitjänstemarknaden samt möjlighet för kunden att få realtidsdata över 
elförbrukningen.  

Nederländerna 

Nederländerna beslutade år 2000 att marknaden för mätning och rapportering 
skulle bli konkurrensutsatt. År 2007 gjordes en översyn av mätningsmarknaden. 
Det konstaterades att reformen inte resulterat i några kostnadsminskningar. 
Tvärtom hade kundernas mätningskostnader ökat med 86 procent11 under åren 
2000–2006. Marknaden för mätning och rapportering var öppen för konkurrens 
fram till slutet av 2011. Från den 1 januari 2012 stängdes marknaden från att vara 
konkurrensutsatt till att alla mätare ska installeras, ägas och underhållas av 
nätföretagen. Det är även nätägarna som ansvarar för mätningen och 
rapporteringen.  

För mätvärdeshantering används en centraliserad modell där mätvärden lagras i 
en datahub. Nätägarna, elhandelsföretag och energitjänsteföretag ska kunna hämta 
mätvärden direkt från datahubben.  

Regeringen redovisade i en proposition år 2009 sin avsikt att alla el- och gasmätare 
skulle ersättas av smarta mätare senast 2017. För att möjliggöra kundval avseende 
hantering och rapportering av data har man fastställt att de nya mätarna ska ha 
standardiserade portar för datakommunikation. Dessa möjliggör både för kunden 
att själv bevaka sin elförbrukning i realtid samt ge tillgång till mätvärdena till 
aktörer de kommer överrens med.  

Tyskland 

Elkunder i Tyskland kan sedan 2008 välja leverantör av mätning och energitjänster. 
Grunden i den nya regleringen är att nätföretaget som huvudregel har ansvar för 
mätning och rapportering. Elkunden kan dock avtala med en tredje part 
(mätoperatör) om hantering av mätning och rapportering förutsatt att denne 
uppfyller de krav och föreskrifter som gäller. Om en tredje part upphör att vara 
ansvarig för mätaren eller mätningstjänster utan att elkunden slutit avtal med 

                                                           
10 Statnett (2012). 
11 Hagman Energy AB och Rejlers Ingenjörer AB (2012). 
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någon annan tredje part är nätbolaget berättigad och förpliktigad att omedelbart ta 
över ansvaret för mätaren eller mätningstjänsterna. 

För mätvärdeshantering används en decentraliserad modell där mätvärden lagras 
hos nätägaren eller, om kunden avtalat med en mätoperatör, hos denne.  

De mätare som nätföretagen är skyldiga att tillhandahålla till elanvändare är inte 
smarta utifrån den rekommendationslista som EU-kommissionen ställt ut.12 Det 
finns därför inga funktionskrav på mätintervaller utöver att mätaren ska klara 
årsavräkning. I nuläget finns det inte heller några funktionskrav på 
standardiserade gränssnitt på mätaren. Det förs diskussioner i Tyskland avseende 
funktionskrav på en smart mätare. Det diskuteras bland annat att mätare bör 
kunna ge kunden realdata över elförbrukning men ingenting är bestämt i 
dagsläget. Nätägarna har alltid rätt att få tillgång till mätvärden som behövs för att 
sköta nätet. 

Vad gäller den nya regleringens påverkan på marknaden har den tyska 
reglermyndigheten Bundesnetzagentur redovisat data13 avseende år 2010. När det 
gäller kunder med en förbrukning understigande 100 000 kWh per år, har 
mätoperatörer övertagit ansvaret för mätare samt mätning och rapportering 
avseende 135 000 mätpunkter (0,3 procent av totala antalet). I tillägg har 
mätoperatörer övertagit ansvaret för mätning och rapportering avseende 522 000 
mätpunkter där nätföretaget är fortsatt ansvariga för mätaren (1,2 procent av totala 
antalet mätpunkter avseende kunder med en förbrukning som understiger 100 000 
kWh per år). 

Storbritannien 

Det är elhandelsföretagen som är ansvariga för mätaravläsning och för att 
tillhandahålla mätare. Elhandeln i Storbritannien är, som i Sverige, en 
konkurrensutsatt marknad. En del företag bedriver verksamheten i egen regi men 
upphandlar ofta delfunktioner från en tredje part. Sedan maj 1999 fick samtliga 
kunder i England och Wales rätt att välja leverantör bland elhandlarna för mätning 
och rapportering. Sedan april 2005 är marknaden även öppen för konkurrens 
bland elhandlarna i Skottland och är nu en integrerad marknad med England och 
Wales.  

Vad gäller regleringens påverkan på marknaden visar en studie14 från 
Storbritannien avseende elavtal att kunderna inte alltid valt det elavtal som är bäst 
för dem. Istället har de valt elavtal som saluförs av de elhandelsföretag som har de 
mest aggressiva försäljarna. 

För mätvärdeshantering används en centraliserad modell där mätvärden lagras i 
en datahub. Nätägarna, elhandelsföretag och energitjänsteföretag ska kunna hämta 
mätvärden direkt från datahubben.  

                                                           
12 Europakommissionen, 2012/148/EU, Commission recommendation on preparation for the roll-out of 
smart metering systems. 
13 Hagman Energy AB och Rejlers Ingenjörer AB (2011). 
14 Sweco (2012).  
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De mätare som nätföretagen är skyldiga att tillhandahålla till elanvändare är som 
för Tyskland inte smarta utifrån EU-kommissionens rekommendationer15. Det 
finns inga funktionskrav på mätintervaller utöver att mätaren ska klara av att 
avräknas vartannat år. Dock sköts vanligtvis avräkningen varje kvartal. Det finns i 
nuläget inte heller några funktionskrav på standardiserade gränssnitt på mätaren. 
Regeringen presenterade däremot 2010 en plan för ett implementeringsprogram 
för smarta mätare. En programuppdatering redovisades i april 2012. Programmet 
innebär att varje hem i Storbritannien ska ha smarta mätare för el och gas med en 
hemmadisplay som visar hur stor förbrukningen är. Utrullningen ska börja 2014 
och vara klar innan utgången av 2019. Nätägarna har alltid rätt att få tillgång till 
mätvärden som behövs för att sköta driften av nätet.  

2.3 Smarta nät och smarta hem på framtidens elmarknad 
Hur marknaden för mätning och rapportering av el är strukturerad kommer att 
påverka vilken utveckling av smarta elnät och smarta hem som är möjlig att 
uppnå. Nedan följer en kort introduktion till vad som här avses med smarta nät 
och smarta hem och en beskrivning av på vilka sätt utvecklingen av framtidens 
elmarknad kan komma att ske. 

2.3.1 Smarta elnät 

Definitionerna av smarta elnät tenderar att skilja sig åt på två sätt, antingen 
beskriver den vilken teknologi som räknas som intelligenta nät eller så utgår 
definitionen ifrån vilka problem som behöver en lösning. Den definition som 
Energimarknadsinspektionen använder i sammanhanget togs fram i rapporten EIR 
2010:18 . Den innebär en beskrivning av smarta elnät  som ”Smarta elnät är 
samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverk på elmarknaden som på ett 
kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar 
elproduktion, leder till minskad energiförbrukning, bidrar till effektreduktion vid 
effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare elkunder.” 

Omställningen av elsystemet med ökade inslag av intermittent och distribuerad 
produktion kommer att ställa nya krav på elnäten. Idag är lokalnäten primärt 
utformade för inmatning av el från överliggande nät (region- och stamnät) för 
distribution till slutkunderna. I en framtid där produktionen i betydligt högre grad 
än idag utgörs av förnybara, intermittenta produktionsslag som också är anslutna 
längre ner i näten kommer rollen att förändras. Variationer i den intermittenta 
produktionen kommer delvis att behöva mötas av en mer flexibel efterfrågesida 
och lokalnäten kommer att förändras från att vara mer eller mindre renodlade 
distributionsnät till att bli både distributions- och produktionsnät. Både kraftflödet 
och informationsflödet kommer att förändras till följd av denna utveckling.16 

Vad smarta elnät i grunden handlar om är övergången från dagens elnät till 
framtidens elnät. Dagens elnät både hindrar och möjliggör övergången till ett 
uthålligt energisystem. En del av de hinder som finns kan undanröjas genom att 
bygga nya ledningar, kabelförbindelser och nätstationer. Ny teknologi kommer att 
kunna möjliggöra att detta kan ske på ett mer effektivt och flexibelt sätt. 

                                                           
15 Europakommissionen 2012/148/EU, Commission recommendation on preparation for the roll-out of 
smart metering systems. 
16 Sweco (2012). 
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Sammantaget handlar det om en modernisering av systemet för leverans av el så 
att det övervakar, skyddar och automatiskt optimerar driften av systemet. 
Produktion, konsumtion, energilager och andra delar av nätet kommer att vara en 
del och det som beskrivs som smarta nät kommer därmed att vara utspritt i olika 
delar av systemet. 

En del av det smarta nätet innehåller användning av ny teknologi enbart i nätet. 
Några exempel på det är kraftelektronik för att minska risken för överspänning vid 
anslutning av mikroproduktion, kommunikation för att förebygga skyddsfel, 
lagring på lämpliga ställen i nätet för att balansera lokal produktion och 
konsumtion. Andra delar kräver att slutkunderna aktivt agerar på pris- och 
effektsignaler. Det gäller då framför allt att med olika incitament som bas få 
kunden att minska sin förbrukning vid dessa tidpunkter eller att bidra på annat 
sätt till balansmarknader, driftreserver och andra systemtjänster. Vid sådana 
lösningar behövs det detaljerad mätning av kundernas bidrag samt en effektiv 
kommunikation mellan kunder, nätägare och kraftproducenter. Smarta nät innebär 
alltså att nätägarna behöver mer information från slutkundens anläggning oftare. 

Med de senaste årens utveckling är idag elmätaren en komponent i elnätet som 
samlar, lagrar och kommunicerar viktig information för nätdrift, nätplanering, 
optimering, elkvalitet samt störningsinformation. Detta både i realtid samt som 
historisk loggning. Denna information är lättillgänglig för nätbolagen när 
elmätaren kan avläsas regelbundet och i realtid. Elmätaren är dessutom en alltmer 
viktig informationsgivare för nuvarande och morgondagens smarta elnät och 
utvecklingen går mot att mätaren blir allt mer integrerad i elnätet. Utvecklingen av 
smarta mätare ligger också inom det område där mätare kan erbjuda nätägaren 
och kunden ytterligare mervärden.  

Utan smarta mätare blir möjligheterna för utvecklingen av smarta elnät 
begränsade. Med andra ord finns ett behov av smarta mätare, med funktioner som 
timvärdesavläsning, fjärrstyrning och tillhörande kommunikationsinfrastrukturer.  

Den aktör som ansvarar för driften av själva nätet, kommer även vid de smarta 
näten att vara elnätsföretagen. Det är även i framtiden elnätsföretagen som har 
koncession för att bedriva elnätsverksamhet inom ett begränsat geografiskt 
område, och ansvarar även för drift och stabilitet inom det området. För att 
effektivt kunna sköta de smarta näten behöver nätägaren information från nätet 
samt från produktion och konsumtion ansluten till nätet. En smart mätare kan här 
utgöra en viktig informationskälla.  

En viktig del kring smarta nät är mätning i elnätet, det vill säga mätning som inte 
är placerad i uttagspunkter. Denna mätning är en förutsättning för att effektivisera 
elnätsföretagens drift. Denna mätning kommer ha en stor synergi med mätningen i 
samtliga uttagspunkter som riskerar att gå helt förlorad, alternativt bli dyrare, om 
mätningen flyttas från elnätsföretagen vid en eventuell konkurrensutsättning av 
mätning och rapportering av el. 

En annan aspekt vad gäller konkurrensutsättning av mätning och rapportering av 
el är att kommunikationslösningarna idag är homogena inom varje geografiskt 
område, något som troligtvis är svårare under fri konkurrens. Följden av en 
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konkurrensutsättning kommer vara att de samlade kostnaderna för att driva 
mätningen, kommunikationen samt underhåll riskerar att stiga. 

För att inhämta, sammanställa och sprida kunskaper om elnätets framtida 
utvecklingen beslutade regeringen i maj 2012 att tillsätta ett samordningsråd för 
smarta elnät. Samordningsrådet ska ansvara för att en kunskapsplattform etableras 
i syfte att öka kunskaperna om framtida krav på elnäten samt om nyttan och 
möjligheterna med ny teknik. Målgruppen ska vara bred men fokus ska ligga på 
elmarknadens olika aktörer, sakägare och intresseorganisationer samt närmast 
berörda branscher. I samordningsrådets uppgifter ingår även att ta fram ett förslag 
till handlingsplan för utvecklingen av smarta nät i Sverige. Planen ska gälla från 
2015 till minst 2030 och vara flexibel så att uppdateringar är möjliga i takt med 
omvärldsförändringar. 17 

2.3.2 Smarta hem 

Konkret innebär ett smart hem att kunden på olika sätt både kan styra och få ut 
information genom ett  IT-stöd i hushållet, där ett antal olika apparater som finns i 
hushållet är uppkopplade mot varandra eller mot internet. Ur energisynpunkt 
finns en stor potential för förändring och för kunden finns här en stor potential att 
bli mer aktiv på marknaden. Många kunder betalar idag för elförbrukningen, efter 
en så kallad förbrukarprofil, och mätarna avläses sällan oftare än vad som är 
lagstadgat (oftast månadsvis). Med ett smart hem får kunden exakt debitering, 
vilket menas att kundens förbrukning avläses varje timme och kunden blir 
debiterad efter sin riktiga förbrukning, och kan också se statistik över sin 
förbrukning.  

Med rätt incitament för kunderna och mätoperatören eller energitjänsteföretag är 
utvecklingspotentialen stor. Till exempel kan produkter inom energieffektivisering 
utvecklas. Produkter som ger ekonomiska vinster för kunden samtidigt som 
behovet av den dyra och icke miljövänliga produktion som måste används vid 
förbrukningstoppar minskas. Fjärrstyrning och larm kommer kunna erbjudas av 
företag och elektroniken kan vara integrerad i hemmet så att kunden knappt 
märker den. Kanske kommer produkterna i högre grad att säljas utifrån tjänster 
istället för som hårdvara. Kunden erbjuds inte längre att köpa en ny värmepanna, 
utan kunden erbjuds att köpa tjänsten ”varmt i huset”. De största fördelarna med  
smarta hem är den ökade bekvämlighet och ökade trygghet som det ger kunden.  

Utifrån information om sin förbrukning och andra variabler, till exempel 
råkraftspris eller koldioxidpåverkan, kan kunden sedan optimera sin 
elanvändning. Slutkunden kan göra detta själv eller med hjälp av ett 
energitjänsteföretag. Slutkunden kan göra sina åtgärder manuellt eller genom 
någon form av automatisering (exempelvis styrning av varmvattenberedarens 
effektuttag mot variationen i elpriset). Energitjänster kan kräva information om 
slutkundens historiska förbrukning. Sådan information kan i förekommande fall 
hämtas från den aktör som ansvarar för datalagring av mätvärdena, idag är det 
nätägaren.  

När det kommer till smarta hem, det vill säga hur användningen av el i kundernas 
hem kan göras smartare och mer effektiv (både energieffektivisering och 
                                                           
17 http://www.regeringen.se/sb/d/16444.  
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energioptimering) så är nätägaren inte längre en självklar intressent. Nätägaren 
eller en annan mätoperatör har en uppgift i att se till att kundens elförbrukning 
mäts och rapporteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vad gäller energitjänster 
så är det istället en verksamhet som bör hanteras på en konkurrensutsatt marknad, 
en energitjänstemarknad.  

En förutsättning för smarta hem är alltså en vidareutveckling av marknaden för 
energitjänster för att möjliggöra och påverka till aktivare kunder som kan göra 
medvetna val. Utvecklingen av smarta hem i Sverige har ännu inte kommit så 
långt, Sverige är i en testfas där några få elhandelsföretag har utvecklat olika 
system som erbjuds till kunderna. Smarta hem kan antas utvecklas mycket under 
kommande år. Förutsättningar för att utveckla smarta hem förbättrades i och med 
att möjlighet till timmätning infördes för alla kunder som har ett elavtal som 
kräver det den första oktober 2012. 

2.3.3 Framtidens elmarknad 

Elmarknaden är en marknad i utveckling, inom smarta elnät och smarta hem är 
Sverige bara i uppstarten och det kommer förmodligen hända mycket de 
kommande åren. Det är idag svårt att säga i hur stor utsträckning och hur fort 
dessa system kommer att utvecklas. Målet för en utvecklad marknad är att skapa 
förutsättningar för att få kunder aktiva och som agerar utifrån prissignaler och 
hjälper till att balansera utbud och efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt. Det 
finns många faktorer som kommer att påverka marknadsutvecklingen. De två 
kanske mest självklara är att marknaden utvecklas om aktörerna eller kunderna på 
marknaden ser stor potential för effektivisering och vinst.  

Idag är det nätägaren som ansvarar för att den fysiska infrastrukturen, i form av 
elnät och elmätare, fungerar. Det är också nätägarens ansvar att samla in 
information om kundernas förbrukning för andra aktörers sak. Nätägarens 
kommunikation med elhandlaren kan lösas genom en hub där alla kunders 
mätvärden läggs in och den ansvariga elhandlaren kan hämta information för att 
ha möjlighet att debitera för förbrukad el eller att nätägaren, som idag, skickar data 
över kundens förbrukning direkt till den ansvariga elhandlaren. Elhandlaren är 
den andra aktören på elmarknaden som kunden kommer i kontakt med. Det är 
elhandlaren som säljer el till kunderna, i huvudsak är de avtal som används 
sådana som begränsar kundens användning endast via det säkringsabonnemang 
kunden tecknat med nätägaren. Det finns inga begränsningar på hur mycket el 
kunden får förbruka och inte heller när kunden har rätt att förbruka elen. 
Synonymt för dagens marknad är att kunden inte kan välja nätägare men att 
marknaden för elavtal är konkurrensutsatt. 

Med nya krav på kunderna att vara aktiva kan det finnas behov av en ny marknad, 
en marknad där det handlas produkter som hjälper kunden med 
energieffektivisering eller andra energitjänster. Den marknaden finns redan i 
energitjänstemarknaden. Behovet av en utvecklad energitjänstemarknad kan sägas 
finnas av två anledningar. Det första är att tydliggöra för kunderna vad som sker 
på marknaden, hur man förbrukar sin el och hur man kan påverka sin egen 
förbrukning. För det andra är det viktigt att särskilja konkurrensutsatt verksamhet 
från monopolverksamhet.  
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I kapitel 3 diskuteras hur nya krav ställs på elmarknaden och de aktörer som deltar 
på marknaden. EU-krav på ökad energieffektivisering och större andel förnybar 
energiproduktion ställer krav på kundernas delaktighet i marknaden. De smarta 
näten och smarta mätarna i de smarta hemmen är alla funktionaliteter som ska 
understödja marknadens utveckling. Nästa fråga är hur kunderna ska och kommer 
att agera på marknaden. De aktörer och teknik som kan behövas för att möjliggöra 
morgondagens elmarknad med smarta nät och smarta hem är illustrerad och 
förklaras nedan.  

Figur 3 Beskrivning av framtidens elmarknad med aktiva kunder 

 

Källa: Svensk Energi, Proaktivt Forum 

På framtidens elmarknad kommer mätoperatörer18, konkurrensutsatta företag eller 
nätägare, att ansvara för mätning och rapportering av kundens el. Elnätsägarna 
kommer att ha fortsatt ansvar för drift av nätet och kommer, oavsett vem som är 
ansvarig för mätning och rapportering av el, behöva mätvärden för att sköta 
driften av elnäten säkert och effektivt. Samtidigt kommer smarta elnät att bidra till 
ökade krav på mer information från elmätarna från nätägarnas sida. Med 
anledning av detta krävs ett tydligt ansvarsgränssnitt mellan elnätsföretag och 
mätoperatören/energitjänsteföretaget.  

En förutsättning för energieffektivisering är att slutkundens elförbrukning kan 
visualiseras så nära realtid som möjligt och att kunden får tillgång till denna 
information. Detta kan göras genom ett uttag i elmätaren (ett öppet gränssnitt) där 
slutkunden hämtar information om sin elförbrukning i realtid direkt från 
elmätaren. Ett sådant uttag brukar benämnas HAN-port (home area network). 

                                                           
18 Nätägaren är detsamma som mätoperatör om marknaden inte konkurrensutsätts. I en 
konkurrensutsatt marknad för mätning och rapportering av el kan mätoperatören och 
energitjänsteföretaget vara samma företag.  
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Kunden kommer att ha tillgång till sina mätvärden i realtid och genom HAN-
porten kunna ta del av den information som denne är intresserad av. Kunden kan 
också välja vilka andra aktörer som ska få ta del av mätvärdena. Standardiserat 
gränssnitt för hämtning av information från HAN-porten är en viktig parameter i 
detta system för att kunden själv ska kunna använda data.  

Den nya elmarknaden kan alltså sägas bestå av ytterligare en marknad förutom 
elhandel och distribution - energitjänstemarknaden. Energitjänsteföretag19 verkar 
på energitjänstemarknaden och tillhandahåller och erbjuder energirelaterade 
tjänster och produkter till slutkunderna. Traditionella energitjänsteföretag har 
levererat till exempel energieffektiviseringstjänster. Men begreppet 
energitjänsteföretag kan rymma mycket mer, såsom erbjudanden om olika former 
av elhandelskontrakt som är tidsdifferentierade eller inkluderar 
energieffektivisering, men även tjänster som innebär utveckling av kundernas 
smarta hem. Även olika aggregatortjänster kan erbjudas till marknaden. Slutligen 
är det upp till marknaden att avgöra vilka produkter som ska finnas. 

Det finns även för energitjänster många olika definitioner. Alla förslag på 
definitioner har tyngdpunkt på energieffektivisering och grunden är någon form 
av avtal eller överenskommelse som leder till effektivisering eller hushållning av 
energianvändning. 

Den svenska standarden (SS EN 15900:2010) använder begreppet 
energieffektiviseringstjänster, och definierar begreppet som ett avtal som resulterar 
i ökad energieffektivisering. I avhandlingen av Bergmasth och Strid (2004) föreslås 
följande definitioner på energitjänster: tjänster som är relaterade till 
energianvändningen och som syftar till effektivare energitjänster. Författaren 
utvecklar definitionen med direkta och indirekta energitjänster. Indirekta 
energitjänster ger energitjänsteföretagen råd eller förslag till åtgärder men de 
deltar inte i själva genomförandet av åtgärden.20 

I EG-direktivet (2006/32/EG) beskrivs energitjänster som: ”den fysiska vinst, nytta 
eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik 
och/eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som 
krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett 
avtal och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och 
mätbar eller uppskattad förbättrad energieffektivitet och/eller 
primärenergibesparingar”. 

Några exempel på direkta energitjänster är energieffektivisering, serviceavtal, 
energitjänsteavtal för service och underhåll, prestationsavtal och funktionsavtal. 
Några exempel på indirekta energitjänster är energistatistik, 
energikartläggning/energibesiktning, energideklaration, energirådgivning och 
energianalys.  

                                                           
19 EU-kommissionen använder ofta begreppet Energy Service Company (ESCO) för att förklara 
energitjänsteföretag och avser då en organisation som tar någon form av finansiell risk vid 
genomförande av åtgärder som leder till energieffektivisering eller energihushållning. 
20 ER 2011:06. 
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Faktorer som främjar marknaden av energitjänster kan vara lagar och styrmedel, 
ökade energipriser, behov av ekonomiska besparingar hos kund, 
moderniseringsbehov av byggnadsbeståndet, behov av goda kundrelationer, 
elhandelsföretagens utveckling, konkurrens, långsiktiga ägarförhållanden och 
nationell och regional information och standardisering. Faktorer som hämmar 
utvecklingen av energitjänster kan vara låga energipriser, otillräcklig 
marknadsföring, kortsiktiga ägarförhållanden, behov av ökad kompetens, 
förståelse och förtroende mellan kund och aktör, oklara redovisningsprinciper, 
juridiska oklarheter och få aktörer på marknaden och svårighet att få in nya 
aktörer.21  

För att kunna påverka kunderna att vara mer aktiva och göra kunderna mer 
intresserade måste incitamentbaserade produkter utvecklas av företagen. 
Energitjänstemarknaden finns redan men kommer att utvecklas ytterligare när 
man ser att det finns en efterfrågan på effektiviseringsprodukter hos kunderna. 
Hushållskundernas största incitament till att energieffektivisera i hemmet idag är 
framför allt att minska kostnader för sin elförbrukning. Företagen måste kunna 
erbjuda kunderna produkter som underlättar för kunden att ha kontroll över och 
styra sin egen förbrukning för att kunna kontrollera kostnaderna och  kunna 
åstadkomma energieffektivisering genom mer aktiva och medvetna val. 

För kunder med högre förbrukning som fastighetsbolag eller andra företag finns 
incitament även att energieffektivisera för att certifiera sig som miljöföretag och 
incitamentet för att sänka kostnaderna är större än hos hushållskunder. 

För att energitjänsteföretagen ska kunna utvecklas krävs en utvecklad infrastruktur 
som ger tillgång till kundernas förbrukningsinformation. Den traditionella vägen 
för informationsflödet har varit att mätvärdena samlas in av nätägaren som sedan 
distribuerat mätvärdena till relevanta aktörer. Denna insamlingsväg är dock 
långsam och innebär att informationen om förbrukningen inte är kunden tillhanda 
i realtid utan oftast månaden efter förbrukning. Forskning har visat att 
energieffektivisering görs effektivare desto snabbare återkoppling kunden har till 
sin förbrukning.22 Avtal som baseras på kundens timvisa elförbrukning kräver i sin 
tur timmätning. Med smarta elmätare med en HAN-port genom vilken kunden 
själv kan plocka ut förbrukningsinformation i realtid skapas möjligheter för snabb 
återkoppling till hur förbrukningen sett ut. Installation av smarta mätare skapar 
också en gränsdragning för informationsspridning.  

 

                                                           
21 ER 2011:06. 
22 EIR 2010:22. 
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3 Vägval för en utvecklad 
mätarmarknad 

Mätning av el är en av grundstenarna för att elmarknaden ska fungera. Tillgång till 
korrekta mätvärden är viktigt för att elhandel, planering av den nationella 
elbalansen och för att fakturering av elanvändarna ska kunna ske på ett säkert och 
affärsmässigt sätt. I dagens svenska elmarknad ligger mätning och rapportering av 
el inom ramen för uppdraget för nätverksamhet, vilket innebär att det är en del av 
en monopolverksamhet som också är reglerat inom ramen för hur nätverksamhet 
ska bedrivas. Att elnätsverksamhet är reglerad beror på branschens 
förutsättningar. Elnätsverksamhet är en kapitalintensiv verksamhet som 
karaktäriseras av att det i de allra flesta fall är samhällsekonomiskt olönsamt att 
aktörer bygger egna elnät för att distribuera el till sina kunder. Istället är 
elnätsverksamhet att kategorisera som naturligt monopol, det vill säga ett företag 
kan tillhandahålla service till hela marknaden till ett lägre pris än två företag. 23 Att 
mätning och rapportering av el ligger inom ramen för nätverksamhet innebär att 
det är nätägarens ansvar att alla elkunder får sin förbrukning mätt efter de lagar 
och förordningar som reglerar detta. Det innebär också att mätning och 
rapportering har setts som en del av nätägarnas naturliga verksamhet, en del av 
elnätets naturliga monopol.  

De förändrade förutsättningarna som följer av klimat- och miljömål innebär att 
elmarknaden behöver utvecklas. Omställningen av energisystemet mot hållbar 
energiproduktion, smarta elnät och smarta mätsystem, ställer nya krav på 
elmarknadens aktörer. I detta sammanhang är mätning och de tjänster som hjälper 
kunden med energieffektivisering eller andra energitjänster en viktig fråga. Det 
finns därför skäl att belysa hur marknaden för mätning och rapportering av el 
behöver anpassas för att uppnå de förändringar i elmarknaden som krävs.  

3.1 Kan konkurrensutsättning av marknaden för mätning 
av el utveckla marknaden? 

Uppdraget som ligger till grund för denna rapport är att utreda förutsättningarna 
för att konkurrensutsätta marknaden för mätning och rapportering av el. Den 
bakomliggande orsaken för att undersöka konkurrensutsättning är att en reform 
kan leda till vitalisering av elmarknaden med mer innovationer, bidra till ökad 
konkurrens och lägre kostnader för elkonsumenterna. I uppdraget ingår även att 
utreda vilka konsekvenser olika utformning av marknaden för mätning och 
rapportering på elmarknaden har för utvecklingen av smarta elnät och tjänster som 
kan bidra till smarta hem. 

3.1.1 Kostnadseffektivitet 

Konkurrensutsättning av tidigare monopolverksamhet är tänkt att leda till 
effektivisering hos företagen med lägre pris för kunderna som följd. Flera studier 

                                                           
23 Carlton & Perloff (1994). 
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visar också att det är möjligt att viss effektivisering kan följa med en avreglering.24  
I vilken mån detta kan realiseras i verkligheten beror på flera sammanhängande 
faktorer.  

Tidigare studier av avregleringar visar att det är möjligt att få effektivitetsvinster 
när tidigare monopolmarknader konkurrensutsätts. Det är däremot svårare att 
bedöma exakt hur stora dessa vinster är. Ett exempel på försök att skatta 
effektivitetsvinster är Veiderpass (2004) som skattar produktivitetsförbättringar på 
elproduktionsmarknaden under perioden 1996-2001 till 4,6 procent. Veiderpass 
(2004) beräknar även effekter för produktiviteten på elnätssidan. Resultaten visar 
på effektivitetsförbättringar hos nätföretagen för åren 1996-2001, men samtidigt 
har nättariffen höjts. 

Alla elnätsföretag bedriver inte mätning och rapportering i egen regi utan flera har 
valt att upphandla tjänsten, eller delar av den (till exempel Vattenfall och Göteborg 
Energi). Detta är ett tecken på att vissa elnätsföretag har möjligheter att 
effektivisera mätning och rapportering och minska kostnaderna genom att 
upphandla tjänsten.25 Det är också en indikation på att mätning och rapportering 
inte alltid är en del av det naturliga monopolet. Resultaten är dock motsägelsefulla 
på så vis att andra elnätsföretag (framför allt företag med färre antal kunder) 
istället sköter tjänsten inom ramen för den egna verksamheten.  

Den teoretiska utgångspunkten för en reglering är att den ska försöka efterlikna en 
verklig marknadssituation. Eftersom det i praktiken föreligger asymmetrisk 
information där de företag som ska regleras har ett kunskapsövertag gentemot den 
reglerande myndigheten så resulterar detta i att regleringar i praktiken riskerar att 
ge priser som inte är samhällsekonomiskt optimala. Sammantaget försöker 
regleringar att återskapa marknadsförutsättningar men det tenderar å andra sidan 
att bli dyrt och garanterar inte att informationsasymmetrin undanröjs. Regleringen 
riskerar också att hämma marknaders utvecklingspotential om den är felaktigt 
utformad. 26 

Diskussionen om regleringar gäller självklart även för elmarknaden och mer 
specifikt även för marknaden för mätning av el. Givet att beslutsfattarna har en 
vilja att styra marknaden i en viss riktning kan regleringen anpassas därefter. I den 
frågeställning som denna rapport söker svar på handlar det framförallt om 
kostnadseffektivisering och att sänka kostnaderna för kunderna.  

När det gäller kostnadseffektiviseringar kan elnätsregleringen utformas så att den 
innehåller effektiviseringskrav för nätföretagen. Utöver det finns vissa incitament 
för nätbolagen att effektivisera i högre grad än kraven i regleringen. På så sätt kan 
företagen kortsiktigt öka sin avkastning (i och med att deras intäkter är reglerade). 
Den svenska elnätsregleringen begränsar dock företagens möjlighet att vidareföra 
dessa möjliga effektivitetsvinster mellan reglerperioder27. Samtidigt är det viktigt 
att komma ihåg att på en mer generell nivå är monopolföretags 
                                                           
24 Se t ex. Bergman (2002) eller Karlsson (2005). 
25 Detta kan även indikera att det finns sådana skalfördelar inom mätning och rapportering att de 
befintliga nätbolagen är för små enheter för att kunna bedriva verksamheten mest effektivt. 
26 Carlton & Perloff (1994). 
27 Intäktsramen för period 2 baseras på kostnader i period 1. Om kostnaderna i period 1 går ner så 
minskar intäktsramen i period 2. 
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effektiviseringsvilja oftast lägre än motsvarande för konkurrensutsatta 
verksamheter. 

En alternativ metod för utveckling är konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning av el. Den metoden bygger på att marknaden utvecklas med hjälp av 
konkurrenstrycket. Konkurrens förväntas innebära ökat innovationstryck och 
företag som konkurrerar med varandra med kostnadspress som följd. Effekterna 
av en konkurrensutsättning beror av en mängd faktorer, men det som kan 
konstateras är att i de flesta fall innebär konkurrensutsättning större incitament för 
företag att pressa kostnader och därmed priserna till kunderna.28 Det som kan 
poängteras med konkurrensutsättning är att möjligheterna att styra utvecklingen 
genom olika regleringar minskar för beslutsfattarna 

Sammantaget så finns fördelar och nackdelar med reglering och 
konkurrensutsättning. Ur elmarknadens perspektiv med marknaden för mätning 
av el i åtanke är det inte helt självklart vilken ansats som minimerar kostnaderna. 
Metoderna och incitamentstrukturerna behöver analyseras innan slutsatser kan 
dras om vilken metod som är att föredra. 

3.1.2 Innovationer och aktiva kunder 

I kapitel 2.3 beskrivs hur Energimarknadsinspektionen bedömer att en framtida 
utveckling mot en elmarknad med smarta nät och smarta hem kan komma att ta 
form. Beskrivningen avser en framtida elmarknad som kännetecknas av en 
annorlunda produktionsstruktur (mer förnybar elproduktion) och av kunder mer 
medvetna om sin elanvändning.29 

Det finns flera skäl för att överväga en konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning och rapportering av el. Ett av dessa är om mätningen verkligen är en del 
av elnätföretagens naturliga monopolverksamhet. Den andra anledningen är om 
en sådan konkurrensutsättning kan förväntas innebära kostnadseffektivisering. 
Den tredje anledningen är att det skulle kunna leda till utveckling och innovation. 
Det sistnämnda är mycket komplext och här behöver frågan sättas in i ett större 
sammanhang.  

I ett teoretiskt perspektiv innebär rätt förutsättningar för konkurrensutsättning av 
en tidigare monopoliserad marknad att det kan öka den samhällsekonomiska 
välfärden. Välfärdsförbättringarna kommer av att företag på konkurrensutsatta 
marknader tvingas konkurrera med andra företag om kunderna. I den 
verkligheten utvecklar företagen nya produkter anpassade efter kundernas 
önskemål. På en konkurrensutsatt marknad kan företagen inte heller vidareföra 
kostnader till kunderna på samma sätt som vid monopolmarknad, vilket tvingar 
fram kostnadseffektiviseringar hos företagen. Sammanfattningsvis så tenderar 
konkurrensutsatta företag att vara effektivare, mer innovativa och mer 
kundorienterade.30 I ett elmarknadsperspektiv innebär det att 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el åtminstone i teorin kan 

                                                           
28 Axelsson m.fl. (1998). 
29 Ei är inte ensamma om beskrivningen av marknadsutvecklingen som troligt framtidsscenario. T ex 
beskriver branschorganisationen Svensk Energi utvecklingen i liknande termer inom ramen för sitt 
projekt ”proaktivt forum”. 
30 Konkurrensverket (2010). 
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generera effektivare företag och för kunden lägre kostnader för mätning. 
Konkurrensutsättning har också potential att leda till ökad innovation och att fler 
produkter/tjänster kopplade till mätning av el utvecklas på marknaden för 
energitjänster (till exempel energieffektiviseringstjänster), tjänster som är 
anpassade efter kundens önskemål. 

Orsaken till att ökad innovation är eftersträvansvärt är kopplat klimathotets 
påverkan på energipolitiken vilken ställer nya krav på morgondagens 
energiproduktion ska vara sammansatt. De klimatmål som EU ställt upp (EU:s 20-
20-20 mål) innebär att vi står inför en omställning av energisystemet mot hållbar 
energiproduktion, smarta elnät och smarta mätsystem. För elmarknaden innebär  
omställningen nya förutsättningar och att nya krav ställs på elmarknadens aktörer. 
En konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el kunna vara en potentiell 
åtgärd som skulle kunna bidra till att få kunderna mer engagerade än idag genom 
att nya energitjänster kommer fram snabbare på en konkurrensutsatt marknad för 
mätning av el. 

För att uppfylla EU:s 20-20-20-mål har beslutsfattarna satt upp ett antal kriterier för 
olika sektorer. För elmarknaden innebär 20-20-20-målen krav på en större andel 
förnybar elproduktion i produktionsmixen, vilket också inkluderar en ökning av 
distribuerad småskalig elproduktion. Ett problem med denna förändring utifrån 
nuvarande marknadsstruktur är att både den distribuerade och stora delar av den 
förnybara elproduktionen är intermittent, det vill säga den går inte att styra på 
samma sätt som traditionella kraftverk.31 Resultatet är att produktionen från dessa 
energikällor kan variera kraftigt, vilket dagens marknadsstruktur inte är anpassad 
för att hantera. Effekten av ett ökat användande av intermittenta 
produktionsresurser är således en elmarknad som är avsevärt mer komplex än 
dagens elmarknad, och detta måste hanteras på något sätt. 

Den ökade komplexiteten med större variationer i utbud av elenergi kan hanteras 
på flera sätt. Det traditionella sättet har varit att reglera produktionskapaciteten, 
men med nya förutsättningar är det inte säkert att det är fysiskt möjligt, eller att 
det inte är ekonomiskt rationellt. Ett alternativ är istället elkunder som är mer 
delaktiga än dagens elkunder. I en marknad med större mängder intermittent kraft 
och färre kraftverk vars produktion kan anpassas till rådande efterfrågan kan mer 
priskänsliga elkunder hjälpa till att balansera elsystemet och reducera topparna i 
det totala effektuttaget.  

För att en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el ska bidra till en 
snabbare utveckling av antalet aktiva elkunder krävs att den konkurrensutsatta 
marknaden ger fler innovativa företag som i tillräcklig utsträckning kan skapa 
produkter och tjänster som får kunderna att bli mer aktiva. Med 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el kan incitamenten att 
konkurrera med personliga erbjudanden som tillgodoser kundens behov av allt 
från mätning av elförbrukningen till energitjänster som möjliggör exempelvis 
kostnadsbesparingar för kunden bli större. 

                                                           
31 Exempelvis levererar ett vindkraftverk el när det blåser och solceller el när solen lyser. En vindstilla 
dag, eller en dag då solen inte lyser, får vi ingen el från dessa produktionsanläggningar 



33 

Givet de effekter konkurrensutsättning kan ge är det också möjligt att en marknad 
i konkurrens skulle kunna innebära en snabbare utveckling som gör att 
utvecklingen mot fler aktiva elkunder går snabbare än om den styrs av de 
möjligheter som finns med dagens marknadsmodell och med de elmätare som 
installerats av nätägaren. 

Mot denna beskrivning behöver ställas hur den framtida elmarknaden kan komma 
att fungera. I kapitel 2.1.2 beskrevs hur informationen som mätarna tillhandahåller 
används på olika sätt. Å ena sidan för att säkerställa nätdriften och att fakturering 
kan ske, och å andra sidan för energitjänster. I kapitel 2.3.3 beskrevs hur 
energitjänstemarknaden kan komma att fungera i framtiden som en marknad där 
kunderna är engagerade i att köpa tjänster och produkter som gör dem 
energismartare och hjälper fram utvecklingen av smarta hem. 
Energitjänstemarknaden är och kommer att fortsatt vara konkurrensutsatt med 
drivkrafter för företagen att konkurrera om kunderna med nya produkter.  

3.2 Tre metoder för att konkurrensutsätta marknaden för 
mätning av el 

Det finns flera alternativa tillvägagångssätt för att ändra marknaden för mätning 
av el. Utgångspunkten för en förändring av marknaden för mätning av el måste 
vara att en förändring bidrar till en bättre fungerande elmarknad, i termer av lägre 
kostnader för elkunderna och i termer att vara bättre på att driva fram 
innovationer för att understödja en utveckling mot fler aktiva elkunder. De aktiva 
elkunderna behövs för att stödja klimatmålen. 

Tre övergripande modeller har identifierats inom ramen för projektet. Modellerna 
illustreras i Figur 4 nedan. Figuren visar hur ansvaret för de processer som ingår i 
mätning och rapportering av el (diskuteras i kapitel 2.1) skiljer sig åt, vilken aktör 
som är ansvarig för att slutkundernas förbrukning mäts och rapporteras vidare till 
övriga berörda aktörer.  

Figur 4 Tre övergripande metoder för konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el 
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Modellvalet kommer att påverka vilken aktör som är slutgiltigt ansvarig för att 
kundernas förbrukning mäts och att mätvärdena distribueras vidare till relevanta 
aktörer. Men också att kvaliteten är tillräckligt bra och att datasäkerheten är 
tillfredställande. Modellval kommer också påverka flödena av mätvärden. 
Slutligen kommer modellval också att påverka nyttor och kostnader hos 
elmarknadens olika aktörer.  

En särskild problematik som också bör uppmärksammas är att mätning och 
rapportering inte enbart sker utifrån ett kundperspektiv. Nätföretagen har för sin 
verksamhet behov av teknisk mätning som innefattar övervakning av 
tillgänglighet/leveranssäkerhet och elkvalitet. Införande av smarta nät förutsätter 
också en ökad teknisk mätning vilket kan öka komplexiteten i modellerna för 
partiell och full konkurrensutsättning. 

Nedan presenteras respektive metod övergripande. Djupare analys av fördelar och 
nackdelar, samt vilka förändringar som behövs för implementering av modellerna 
görs i kapitel 4, 5 och 6. 

3.2.1 Nätägarmodellen 

Nätägarmodellen är den modell som mest liknar den metod som används idag för 
mätning av el. I en jämförelse med modeller som tillämpas i andra länder är 
nätägarmodellen närmast den modell som kommer tillämpas i Norge och den 
modell som tillämpas i Nederländerna. 

I nätägarmodellen behåller nätägarna de ansvarsområden som de har idag 
gällande mätning (se kapitel 2.1). Nätägaren är ansvariga för de delprocesser som 
behöver fungera för att mätning och rapportering av el ska fungera. Precis som 
idag har nätägaren möjlighet att i sin tur upphandla tjänster kring installation, 
insamling av mätvärden och drift och underhåll av mätare. Till de befintliga 
ansvarsområdena kommer även ansvar för nätägaren att distribuera mätvärden till 
relevanta aktörer (exempelvis de energitjänsteföretag kunden har avtal med) på ett 
icke diskriminerande sätt. 

Nätägarmodellen innebär ingen regelrätt konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning av el, istället syftar modellen till att skapa förutsättningar för 
vidareutveckling av en energitjänstemarknad i konkurrens som diskuterades i 
kapitel 2.3.3. Med nätägarmodellen är marknaden för mätning av el en 
stödfunktion som ska möjliggöra att energitjänstemarknaden fungerar effektivt 
och att innovationer och målen med fler aktiva kunder nås därigenom. 
Kostnadseffektivisering av mätning av el hanteras genom effektiviseringskrav på 
elnätsbolagen i regleringen. 

3.2.2 Partiell konkurrensutsättning 

Som Figur 4 visar så skiljer sig ansvaret för mätning av el för partiell 
konkurrensutsättning jämfört med nätägarmodellen. I den partiella 
konkurrensmodellen har kunden möjlighet att välja en annan leverantör av sin 
mätning av el än nätägaren, men är inte tvingad till det.  Om kunden önskar kan 
denne stanna kvar hos sin befintliga nätägare som då ansvarar för mätning av 
kundens elförbrukning. Den partiella modellen liknar närmast den metod som 
används i Tyskland. 
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Med partiell konkurrensutsättning skapas två delmarknader för mätning av el där 
kunden ges möjlighet att välja annan mätoperatör. Den partiella 
konkurrensutsättningsmodellen är i grunden nätägarmodellen men för kunder 
som inte är nöjda med nätägarens tjänster finns möjlighet att välja en annan 
mätoperatör. Nätägaren kommer emellertid att ha kvar ansvaret för driften av 
elnäten oavsett om mätning av kundernas förbrukning övertas av mätoperatörer.  

Modellen innebär att krav på nätägarnas installerade elmätare sätter en lägsta nivå 
för vad en kund kan förvänta sig att dennes elmätare ska innehålla för 
funktionaliteter, och då även vilka energitjänster som är möjliga utifrån mätarens 
funktionalitet. För de som inte är nöjda med standardfunktioner finns möjlighet att 
välja en mätoperatör från den konkurrensutsatta marknaden. Viktigt att notera är 
att oavsett om kunden väljer att stanna kvar hos nätägaren eller byter mätoperatör 
har kunden alltid energitjänstemarknaden att tillgå för att tillgodose önskemål på 
energitjänster. 

3.2.3 Fullständig konkurrensutsättning 

Med den fullständiga konkurrensutsättningsmodellen fråntas nätägarna helt 
ansvaret för de processer som diskuteras i kapitel 2.1. Nätägarna ersätts av 
mätoperatörer som blir ansvariga för dessa processer. Den stora skillnaden 
gentemot nätägarmodellen är att mätoperatörerna till skillnad mot nätägarna 
agerar på en konkurrensutsatt marknad där de konkurrerar om kunderna. På detta 
sätt skapas en ny marknad för mätning av el där kunden själv väljer vem som ska 
sköta mätningen av dennes el. Nätägarna kommer samtidigt att finnas kvar för att 
sköta driften av näten, med ansvar att säkerställa att stabiliteten i elnäten 
upprätthålls. 

Det är troligt att mätoperatörerna kommer att erbjuda kunderna paketlösningar 
där inte bara mätning och rapportering av el ingår utan är kombinerat med både 
mätning och andra tjänster och produkter. Tänkbara tjänster är olika typer av 
energitjänster men även andra tjänster som kan samordnas av mätoperatören och 
ge synergivinster till kundens fördel. 

Precis som för nätägarmodellen och vid partiell konkurrensutsättning kommer 
marknaden för energitjänster att finnas tillgänglig för kunderna. Det vill säga att 
kunderna inte är tvingade att köpa energitjänster av sin mätoperatör utan kan välja 
att köpa energitjänsterna av en annan aktör. 

3.3 Förutsättningar för konkurrensutsättning av mätning  
av el 

Att utformningen av modeller för konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning av el skiljer sig åt innebär att varje modell påverkar marknaden olika. 
Samtidigt finns det aspekter på konkurrens och konkurrensutsättning som med 
fördel diskuteras ur ett mer generellt perspektiv än utifrån de individuella 
modellerna.  

3.3.1 Fysisk infrastruktur 

Grundläggande för att elkunderna ska ha möjlighet att vara mer aktiva är att det 
finns infrastruktur som stödjer dem, vilket bland annat innebär att smarta mätare 
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behöver installeras. Processen att uppdatera elmätarna till mer smarta versioner är 
i sin linda. Enligt direktiv 2009/72/EG ska medlemsländerna år 2020 ha installerat 
smarta elmätare i 80 procent av uttagspunkterna (om en kostnads- och 
intäktsanalys inte kan påvisa att sådan installation har uppenbart negativa 
samhällsekonomiska effekter). I direktivet specificeras inte vad som menas med en 
smart mätare och vilka funktionaliteter som ska inkluderas. I sammanhanget bör 
det noteras att det är Swedac som är tillsynsmyndighet över mätarnas mättekniska 
funktionalitet.32 Den mättekniska funktionaliteten regleras i direktiv 2004/22/EG 
(mätinstrumentdirektivet) och ska inte sammanblandas med de funktionalitetskrav 
som diskuteras kring smarta mätare utifrån direktiv 2009/72/EG. 

I CEER rapporten ”Advice on the take-off of a demand response electricity market 
with smart meters” som publicerades 2011 förtydligas vad som kan avses med 
smart mätare och vilka funktioner som kan anses ska ingå i en kravspecifikation 
för en smart mätare. Bland annat förutsätter rekommendationerna en utgång från 
mätaren som kan överföra information från mätaren till slutkunden i realtid, en så 
kallad HAN-port. CEER:s rekommendationer innebär att långtgående krav ställs 
på vad mätsystemen i EU-länderna ska klara av.  

Utifrån CEER:s rekommendationer har EU-kommissionen gett ut ”Kommissionens 
rekommendation om förberedelser för uppsättning av smarta mätsystem” 
(2012/148/EU), där grundläggande krav på mätarfunktionalitet återigen beskrivs. 
Rekommendationen har tagits fram för att användas för den kostnads- och 
intäktsanalys som beskrivits i stycket ovan.      

Det förefaller dock finnas en konflikt mellan mätinstrumentdirektivet, som är ett 
produktdirektiv som ställer tekniska krav på bland annat elmätare, och EU-
kommissionens rekommendationer avseende detaljerade funktioner hos en smart 
elmätare. Mätinstrumentdirektivet anger på ett uttömmande sätt de tekniska krav 
som en medlemsstat får ställa på en elmätare. Syftet med de harmoniserade kraven 
är att få till stånd en fri rörlighet för elmätare inom unionen.  En tillverkare av 
elmätare ska kunna sälja sin produkt över hela unionen utan att behöva ta hänsyn 
till skiftande krav i nationell lagstiftning. Den fria rörligheten för elmätare skulle 
hindras om det vore möjligt för en medlemsstat att ställa ytterligare krav vilket 
EU-kommissionens rekommendationer skulle kunna resultera i. 

För Sveriges del kan konstateras att  mätarbeståndet till cirka 90 procent klarar av 
timvis avläsning av kundens förbrukning.33 Men det kan också konstateras att det 
svenska mätarbeståndet inte uppfyller de funktionalitetskrav som ska ingå för att 
elmätaren ska vara en smart elmätare i enlighet med Kommissionens 
rekommendationer. Väldigt liten andel av mätarbeståndet har till exempel 
funktionalitet som möjliggör för kunden att göra direktavläsningar (HAN-port).  
Rapporten utgår från antagandet att de rekommendationer som Europeiska 
kommissionen (EU-kommissionen) gett ut (2012/148/EU) om införandet av smarta 
elmätare senare kommer att omvandlas till krav i kommande lagstiftning. Detta 
medför att installerade elmätare i Sverige inte uppfyller kraven på vad en smart 

                                                           
32 De mättekniska kraven preciseras i STAFS 2006:4, STAFS 2006:7 och STAFS 2009:8. 
33 Inom ramen för EIR 2010:22 genomfördes en totalundersökning av vilka funktionaliteter det svenska 
mätarbeståndet har. Undersökningen visar att ca nittio procent av mätarna klarar timvis registrering. 
Övriga resultat finns att läsa i nämnd rapport. 
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mätare ska ha för funktioner. En direkt följd av detta antagande är att nya mätare 
senare kommer att behöva installeras i Sverige.  

Det bör i sammanhanget noteras att regeringens bedömning i prop. 2010/11:70 s. 55 
där regeringen slår fast att införandet av månadsvisa mätare år 2009 innebär att 
Sverige uppfyller ställda krav på smarta elmätare gjordes före det att 
Kommissionens rekommendationer publicerades och var vid den tidpunkten 
således inte en del av regeringens bedömning.  

Innan kravet på smarta elmätare kan uppfyllas behöver ytterligare utredningar 
göras för att bedöma hur och när ett införande av dessa mätare bör ske. 
Funktionalitetskraven som nämnts ovan behöver utredas i svensk kontext och 
samordning bör ske för utvecklandet av smarta nät.  

För de fortsatta analyserna i denna rapport så görs antagandet att Sverige i 
enlighet med EU-direktiv kommer att installera minst 80 procent smarta mätare 
och att funktionaliteten i dessa mätare utgår från Kommissionens 
rekommendationer.  

3.3.2 Juridiskt regelverk 

Vad gäller det juridiska regelverket är det en fördel att det stödjer utvecklingen 
mot fler aktiva kunder. I första hand innebär det att det behöver finnas stöd för 
timvis mätning av kundernas elförbrukning. Från och med första oktober 2012 
finns det möjlighet för kunder med säkringsabonnemang om högst 63 ampere att 
få timvis mätning av sin förbrukning utan merkostnad under förutsättning att 
kunden har ett elavtal som kräver det. Med denna lagändring ges förutsättningar 
att teckna elavtal utifrån Nord Pools timvisa spotpriser för alla kunder. 

I och med viss omarbetning av hur avräkningen ska göras (EIFS 2012:2) så finns 
det från och med april 2013 också ett avräkningssystem som stödjer timvisa 
elkontrakt för hushållskunder. 

3.3.3 Intresse från elkunder 

För att nå framgång och engagera kunder att vilja delta på marknaden för mät- 
och/eller energitjänster krävs att företagen lyssnar till vad kunderna vill ha, vad de 
är ute efter och vad de behöver. 

Det är sannolikt att det finns stora grupper av elkunder som inte är speciellt 
intresserade av vare sig mätning av el eller nya energitjänster – som vill fortsätta 
att  konsumera el som tidigare, utan att behöva ta aktiva beslut om exemplevis när 
konsumtionen sker. Dessa grupper av kunder är dock, enligt många studier, 
beredda att deltaga om det innebär en möjlighet att spara pengar om det kan ske 
på ett enkelt sätt genom exempelvis tjänster och produkter. Utan starka 
ekonomiska incitament och automatiserade lösningar som förenklar tillvaron 
kommer dessa kunder inte att bli aktiva.34  

Andra typer av kunder har andra drivkrafter vilket gör dem mer engagerade och 
villiga att lägga tid på sin elförbrukning. Två sorters kunder som har identifierats i 
                                                           
34 Elforsk studier, t ex Elforsk rapport 09:70, visar på att kunder är villiga att ändra beteenden om de får 
ersättning för sin insats. 
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detta segment är teknikentusiaster och kunder med miljöprofil. Teknikentusiaster 
är ofta den typ av kunder som vill ha det nyaste av vad tekniken kan erbjuda. I 
elfrågan skulle det idag kunna vara möjligt att styra sin värmepump via telefonen. 
Teknikentusiasten är ofta villig att lägga tid och pengar på nya tjänster och 
produkter. Kunder med miljöfokus är ofta intresserade av vilka fotavtryck deras 
elförbrukning ger. Om de genom nya tjänster och produkter kan reducera sin 
miljöpåverkan är det positivt och möjligen kan deras intresse väckas.   

Oavsett kundens intresse har kunderna olika förutsättningar beroende på hur stor 
deras elförbrukning är. En lägenhetskund med 2 000 kWh årlig förbrukning har 
andra förutsättningar än en villakund med elvärme och 20 000 kWh årlig 
förbrukning. Lägre förbrukning ger mindre möjligheter att kunna spara pengar 
eller energi på att vara aktiv på marknaden. För att möta kundernas olika 
förutsättningar krävs diversifierade erbjudanden till olika typkunder.  

Det är också möjligt att många kunder kommer att tveka att anlita fristående 
mätoperatörer eller energitjänsteföretag på grund av en allmänt utbredd skepsis 
mot elbranschen som helhet – man misstror alla nya ”påfund” från branschen 
och/eller myndigheterna. En indikation på detta är den undersökning som Ei 
under 2012 låtit genomföra som visar att kundernas förtroende för elmarknaden 
och dess aktörer är lågt.35 

3.3.4 Intresse från mätoperatörer och energitjänsteföretag  

För att konkurrens ska leda till framväxt av nya tjänster och produkter samt en 
snabbare teknisk utveckling krävs att flera företag finns på marknaderna och 
konkurrerar. För att företagen ska vara intresserade av att etablera sig på 
marknaden krävs att de ser möjlighet att vara konkurrenskraftiga och göra vinster. 
Detta bestäms av ett flertal faktorer.  

Marknaden för mätning av el karaktäriseras av stordriftsfördelar vilket innebär att 
styckkostnaden per insamlat mätvärde sjunker med antalet kunder ett företag har. 
Energimarknadsinspektionen har i samband med diskussioner med branschen 
identifierat att en mätoperatör behöver cirka 200 000 kunder för att börja utnyttja 
de stordriftsfördelar som finns. För att tömma ut stordriftsfördelarna diskuteras att 
det behövs upp emot 1 000 000 kunder.36  

I driften av mätare och mätning finns stordriftsfördelar men också geografiska 
begränsningar. Förutom en tillräckligt stor total volym mätare krävs också att 
dessa finns inom ett avgränsat geografiskt område. Orsaken har framförallt att 
göra med kostnader för drift och underhåll av mätarna, till exempel för service och 
inhämtning av missade datavärden. Kostnaderna för driften och underhåll av 
mätare är direkt volymrelaterad vilket innebär att kostnader för att hantera små 
kundvolymer i olika geografiska delar av landet är högre än en stor kundvolym i 
en stad.  

När det gäller underleverantörer som idag levererar mätvärden till nätföretag har 
det framkommit att det inte är helt självklart att dessa är intresserade av att 

                                                           
35 YouGov (2012). 
36 Det kan också nämnas att av dagens nätföretag är det nästan inga med kundstock över 200 000 
kunder som sköter mätvärdesinsamlingen själv. 
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expandera verksamheten och bli mätoperatörer. Underleverantörerna är 
specialiserade på att installera och sköta driften av mätarna, men har ingen 
erfarenhet av att hantera stora volymer kunder och sånt som följer med det 
(fakturering, avräkning etc.). Att gå från att vara underleverantör till mätoperatör 
skulle kräva stora förändringar i struktur och affärsverksamhet.  

Det kan finnas synergieffekter för mätoperatörerna att agera på flera marknader, så 
kallad sammätning. Synergieffekter av sammätning skulle kunna göra det 
intressant för företag att etablera sig. Exempel på andra marknader där kunders 
förbrukning mäts förutom el är till exempel fjärrvärme, gas och vatten. Mätning av 
el och vatten sker hos alla kunder. Detta gäller inte för fjärrvärme och gas som är 
geografiskt begränsade med färre kunder. Som beskrevs ovan krävs stora volymer 
kunder för att stordriftsfördelar ska nås. Detta gäller även för att synergivinster ska 
realiseras. Med övriga mätobjekts begränsade volymer är det troligtvis svårt att 
hitta synergivinster i sammätning.  Förutom en minsta totala kundmassa krävs 
även att tillräckligt många kunder finns i varje geografiskt område som företaget är 
aktivt i för att skalfördelar ska nås (jämför kostnader för drift och underhåll). I 
sammanhanget bör nämnas att det finns företag som håller på med sammätning, 
till exempel Rejlers.37 

Det som diskuterats i detta avsnitt är i princip intresset för aktörer att börja verka 
på en mätoperatörmarknad. För företag intresserade av energitjänstemarknaden 
gäller inte samma krav på stordrift. Många av de tjänster som levereras är sådana 
som kräver diskussioner med kunderna och handpåläggning och uppvisar därför 
inte samma stordriftsfördelar för att kunna driva effektiva företag.  

Andra synergieffekter som kan vara möjlig med konkurrensutsättning av mätning 
av el är om mätoperatören också kan agera som elhandelsföretag och 
energitjänsteföretag. I ett sånt scenario skulle samordningsvinster kunna finnas. 

3.3.5 Marknadens storlek viktig för möjligheterna till konkurrens, innovationer och 
kostnadseffektiviseringar 

En förutsättning för framväxt av nya tjänster och produkter på mätar- och 
energitjänstemarknaden är att det finns tillräckligt många kunder som är 
intresserade av att ta del av och utnyttja nya tjänster och produkter. Om så inte är 
fallet kommer utvecklingen att stagnera, eller i alla fall gå långsammare. Det 
kommer inte finnas någon marknad för energitjänsteföretag att konkurrera på.  
Motsvarande gäller för företag på en mätoperatörsmarknad. 

Oavsett om det är konkurrens på mätarmarknaden eller på 
energitjänstemarknaden som diskuteras så är antalet kunder och storleken på 
marknaden viktig ur konkurrenssynpunkt.  Om antalet kunder är begränsat 
kommer endast ett fåtal aktörer att kunna överleva på marknaden, vilket medför 
sämre konkurrens. Med få företag och få kunder blir alltså den konkurrensutsatta 
marknaden för liten för att de positiva effekter som kan följa av 
konkurrensutsättning ska realiseras.  Det måste alltså finnas ett tillräckligt stort 
antal kunder som efterfrågar andra mätoperatörer än nätägarna för att 
konkurrensutsättning av mätarmarknaden ska ha möjlighet att vitalisera 
elmarknaden. Detsamma gäller för energitjänstemarknaden även om 
                                                           
37 www.rejlers.se  
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energitjänstemarknaden inte behöver lika många kunder för att attrahera 
tillräckligt många företag för att skapa bra konkurrens.  

3.3.6 Påverkan av funktionalitetskrav på mätare 

Givet att Sverige i enlighet med EU-direktiv installerar minst 80 procent smarta 
mätare och att funktionaliteten i dessa mätare utgår från kommissionens 
rekommendationer kommer svenska kunder att innan år 2020 ha elmätare som, 
förutom att klara Swedacs mätnoggrannhetskrav, har en hög standard med många 
funktionaliteter.  

Mätoperatörerna konkurrerar i första hand på marknaden för mätning av el, men 
kan också erbjuda tjänster som kombinerar mätning med olika typer av 
energitjänster.38 Mätoperatörernas möjligheter att konkurrera på marknaden för 
mätning av el kommer med stor sannolikhet att bero på vilken funktionalitet som 
miniminivån kräver. Om kraven på mätarnas funktionalitet sätts högt är det 
svårare att nischa in sig som mätoperatör. För en mätoperatör på en 
konkurrensutsatt marknad för mätning av el blir effekterna av högt satta krav på 
mätarens funktionalitet att det blir svårare att konkurrera med innovativa tjänster 
baserade på egen utformning av mätarna. Med miniminivåer som täcker alla 
tänkbara funktionaliteter är priset den enda kvarvarande konkurrensmöjligheten.  

För energitjänstemarknaden kan en standardisering av mätarnas funktionalitet 
istället verka för ökad konkurrens. Med en standard för vilka funktionaliteter som 
minst ska inkluderas i en mätare vet energitjänsteföretagen vilka förutsättningar 
som gäller för potentiella kunder. En hög standard innebär att marknaden blir 
större för energitjänsteföretagen, fler kunder har möjlighet att utnyttja företagens 
erbjudanden. Om det potentiella antalet kunder är stort kommer 
energitjänsteföretagens incitament att skapa nya tjänster och produkter att öka. En 
större marknad rymmer också fler företag vilket innebär fler företag för 
slutkunderna att välja mellan, vilket utifrån ett konkurrensperspektiv är bättre än 
färre företag och produkter. 

Även om krav på mätarnas funktionalitet ger en miniminivå vad gäller 
funktionaliteter är det för konkurrensen viktigt att språket de kommunicerar med 
är standardiserat. Kommunikationen från mätaren till kund och från mätaren till 
den aktör som ansvarar för mätaren bör vara standardiserade för bästa effekt. För 
att kunden ska få snabb tillgång till information om sin förbrukning är det viktigt 
att både uttaget på elmätaren och kommunikationsprotokollet (det sätt data 
skickas från mätaren till kund via uttaget är formaterat på) är standardiserat. 
Kommunikationen från mätaren till mätoperatören behöver standardiseras så att 
det är interoperatibelt (att mätsystem av olika fabrikat kan kommunicera med 
varandra, ett standardiserat gränssnitt) för att mätoperatörer, elhandlare och 
energitjänsteföretag ska kunna erbjuda kunden tjänster och produkter på lika 
villkor. Standardisering sänker såväl inträdesbarriärer för företag som kostnaderna 
för kunden. Idag pågår standardiseringsarbete inom EU, framförallt inom Mandat 

                                                           
38 Jämför till exempel Tyskland där företag som Yellowstrom erbjuder både mätare och energitjänster. 
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441.39 Det finns också standardiserade kommunikationsprotokoll (IEC 611 07) som 
kan användas av marknaden.  

3.3.7 Teknisk utveckling genom innovationstryck från konkurrensutsättning  

I uppdraget står att läsa att konkurrensutsättning kan ge upphov till en teknisk 
utveckling via innovationstryck och att detta är en viktig orsak till varför 
konkurrens skulle kunna vara bra. Den bakomliggande tanken är skillnader i 
beteende hos konkurrensutsatta företag och monopolverksamheter. 
Monopolverksamheter har vanligtvis inte samma incitament att utvecklas och 
komma med nya idéer som företag på konkurrensmarknader. Detta är naturligt 
när monopolföretagets kunder har få substitutionsmöjligheter och med stor 
sannolikhet kommer att stanna oavsett företagets utveckling.  

Marknaden för energitjänster kommer under alla omständigheter att vara 
konkurrensutsatt. Om marknaden för mätning av el också konkurrensutsätts så 
innebär det att företag har möjlighet att utveckla och erbjuda produkter som 
kräver mer funktionalitet än vad som finns i de standardiserade elmätarna. 
Troligtvis kommer funktionaliteten hos mätaren att kopplas till 
energitjänsteerbjudanden, att kunden erbjuds en paketlösning med elmätare och 
tillhörande tjänster anpassad efter kundens förutsättningar och önskemål. 

En konkurrensutsatt verksamhet tävlar om kunderna och därmed drivs av behovet 
att utveckla verksamheten för att kunna behålla sina kunder men också attrahera 
nya kunder. När flera företag inom samma bransch har denna drivkraft ser man 
också ofta att nya innovativa produkter kommer fram. Ibland produkter som 
kunderna inte ens visste att de ville ha innan de fanns. Det är framförallt denna 
aspekt som talar för att konkurrens på båda delmarknaderna skulle kunna ge 
ytterligare innovationer och nyttor för kunden jämfört med konkurrens enbart på 
energitjänstemarknaden.  

Om marknaden för mätning av el inte konkurrensutsätts utan konkurrens endast 
sker på energitjänstemarknaden kommer kunden att vara begränsad till de 
produkter och tjänster som de standardiserade elmätarna kan hantera. Beroende 
på vilka funktioner som ingår begränsas energitjänsteerbjudandena mer eller 
mindre jämfört med om även marknaden för mätning av el konkurrensutsätts. 
Med höga funktionalitetskrav på mätarna kan kunden erbjudas ett stort antal 
tjänster innan mätaren blir begränsande. Givet de rekommendationer som ges av 
kommissionen (se kapitel 3.3.1) så kommer de nya smarta mätarna också att 
innebära hög funktionalitet.  

3.3.8 Modell för informationshantering mellan aktörer 

Frågan om vilken typ av informationshanteringsmodell som bör tillämpas på den 
svenska elmarknaden i framtiden, vad bör vara  decentraliserat och/eller 
centraliserat, diskuteras inom ramen för arbetet mot en nordisk 
slutkundsmarknad. Energimarknadsinspektionen ansvarar för ett nationellt 
projekt om hur framtida informationshanteringsmodellen ska se ut i Sverige, 
projektet ska vara klart den 31 december 2012.  

                                                           
39 För ytterligare information om standardiseringsarbetet inom Mandat M/441 se 
http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/technologysectors/smartmetering.html  
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Den modell vi använder i Sverige idag brukar karaktäriseras som en 
decentraliserad modell med bilaterala kontakter. Nätägaren skickar data om 
kundens förbrukning till elhandlaren så att elhandlaren därefter har möjlighet att 
debitera kunden för konsumtionen. För elhandlare med kunder hos olika nätägare 
innebär modellen kontakter med flera olika nätägare. En centraliserade modell 
innebär att någon central lösning används där till exempel kunders data kan 
sparas och där elhandlare och potentiellt även andra godkända aktörer kan hämta 
ut data som behövs för debitering eller andra tjänster.  

I denna rapport analyseras inte effekterna av olika 
informationshanteringsmodeller explicit. Det kan konstateras att både 
decentraliserade och centraliserade modeller för informationshantering fungerar 
med olika modeller för mätning och rapportering av el och analysen påverkas 
därför ej av framtida val av informationshanteringsmodell.  

3.3.9 Översyn av hur olika processer fungerar 

Vid en förändring av marknaden för mätning och rapportering kommer 
lagstiftningen avseende detta behöva ses över. Orsaken är helt enkelt att den 
struktur som idag används är anpassad utifrån det ansvar dagens aktörer har för 
mätvärden och flödena av mätvärden mellan dessa. Om nya mätoperatörer träder 
in på marknaden kommer ansvarsfördelningen att ändras och gällande regelverk 
behöva ses över så att funktionalitet och stabilitet bibehålls. Nedan redovisas ett 
urval av frågor som kan bli aktuella att se över. 

• Mätvärden som inte blir uppmätta eller är saknade vid tidpunkt för 
rapportering definieras idag som nätförluster och bekostas därmed av 
nätbolaget och i denna kostnad förs i slutändan över på kunderna. Med 
nätägaren som ansvarig för mätaren, mätaruppsättning, verifiering av 
mätdatakvalitet och hårdvaruunderhåll uppstår en naturlig kontrollfunktion 
att säkerställa status och funktion samt ansvar för kvaliteten.  

Om andra aktörer som mätoperatörer kommer in på marknaden för mätning 
av el behöver detta regleras på annat sätt än idag.  

Den så kallade nätavräkningen där nätförlusterna beräknas bör i praktiken 
enbart genomföras av en aktör som därmed också är den som ansvarar för 
kvaliteten av dessa beräkningar. Med nuvarande regelverk är det nätägaren 
som ansvarar för nätavräkningen. Nätägaren har ett naturligt incitament för att 
säkerställa att nätavräkningen görs korrekt eftersom konsekvensen annars 
leder till att nätförlusterna blir felaktigt avräknade och med ekonomiska 
konsekvenser för nätägaren. Vid nätavräkningen beräknas (aggregeras) 
mätvärden per aktör, bland annat per balansansvarig. Mätvärdena per 
balansansvarig och per nätavräkningsområde rapporteras tillsammans med 
information om nätutbyten med andra nätavräkningsområden till 
balansavräkningen hos den systemansvariga myndigheten, Svenska kraftnät. 
Svenska kraftnät gör en kvalitetskontroll att samtliga mätvärden per 
nätavräkningsområde balanserar, att summan av alla mätvärden blir noll. Om 
detta inte är fallet uppmärksammar Svenska kraftnät nätägaren på att det finns 
fel i mätvärdesrapporteringen. Kvalitetskontrollen visar på att det inte bör 
vara mer än en aktör som kan vara ansvarig för nätavräkningen. 
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Det finns däremot en möjlighet till att mätvärdesrapporteringen sköts av fler 
än en aktör. Dilemmat för den som ansvarar för nätavräkningen är då när fel 
uppstår att kunna identifiera vem av flera mätvärdesinsamlare som levererar 
felaktiga mätvärden så att nätförlusterna blir felaktigt beräknade. Det är inte 
sällan fel uppstår idag där det inte är uppenbart var felet finns. Med flera 
mätvärdesinsamlare uppstår en oklar ansvarssituation där det utifrån dagens 
lagstiftning inte finns klara incitament för en part att hävda att just dennes 
mätvärden är korrekta trots att så inte är fallet. Nätavräknaren kan då inte 
avgöra var felet finns, vilket leder till att nätförlusterna avräknas felaktigt. Med 
endast en ansvarig mätvärdesinsamlare är ansvarsfrågan otvivelaktig. 

• En annan fråga som kan behöva översyn är hur kvaliteten på elmätarna 
säkerställs. Det är Swedac som är tillsynsmyndighet och som har utfärdat 
föreskrifter för hur kvalitetssäkringen ska ske. Idag kan nätägarna välja att 
säkerställa kvaliteten genom att delta i ett stickprovsförfarande. I princip alla 
nätägare och då alla elmätare har på så sätt samlats i ett samarbete inom ramen 
för Svensk energi. Om nya mätoperatörer ersätter nätägarna kan det behövas 
utvecklas ett nytt förfarande. Speciellt om det tillkommer ett större antal 
aktörer med flera olika mätare kan det medföra att stickprovsförfarandet 
försvåras.  

Nedan följer ett antal ärendetyper som i nuläget faller under nätägarens ansvar och 
som också behöver regleras på annat sätt än idag:  

• Hantering av anmälan/rapportering av upptäckta fel alternativt misstänkta 
fel till berörda parter och åtgärd. 

• Avbrott/fel i kommunikationen om den sker via nätägarens anläggningar 
som förhindrar insamling av mätvärdena. 

• Reglering av kostnader om avbrott/fel i kommunikationen som sker via 
mätoperatör eller extern parts anläggning.  

• Bristande kvalitet i insamling och rapportering inklusive strukturdata och 
avräkning. 

• Hantering av mätvärdesinsamling och ansvar när ena parten går i konkurs 
eller inte kan fullfölja uppgjorda åtaganden. 

• Hantering av tillfälliga kunder/mätare i samband med evenemang, 
byggplatser eller motsvarande. 

• Överklagan och hantering av mätinsamling när parter är oense om vem som 
bär ansvaret för en brist.  

• Kommunikationen mellan involverade aktörer i samband med att kund ska 
kopplas bort vid underhållsarbete, flyttningar, bristande betalning mm. 

Av det ovan anförda framgår att regleringen kring ansvar av mätvärden och 
tillhörande utrustning av nödvändighet behöver omregleras inom flera områden 
om marknaden för mätning och rapportering konkurrensutsätts. Flera av 
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punkterna är av sådan art att de inte utgör några problem att reglera i exempelvis 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter. För andra delar så behöver reglering 
ske i lag och förordning. Det framgår dock tydligt att det på en konkurrensutsatt 
marknad kommer finnas en ökad risk för konflikter avseende ansvaret kring 
mätvärden än det gör idag. Energimarknadsinspektionens tillsynsansvar och 
möjligheter att ingripa kommer därför också att behöva ses över för att hindra 
dessa konflikter.  
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4 Nätägarmodellen 

I kapitel 3.2 identifierades tre övergripande modeller för hur marknaden för 
mätning av el skulle kunna förändras. I detta kapitel beskrivs och analyseras 
konsekvenserna av nätägarmodellen. 

4.1 Modellbeskrivning 
I detta scenario är nätägaren fortsatt ansvarig för att mäta och rapportera mätdata 
enligt gällande lagar och regler. Det sker således ingen konkurrensutsättning av 
ansvaret för mätning och rapportering av el.  Modellen innebär vidare att mätarens 
funktionalitet kan standardiseras och att en leverantör av energitjänster kan ta del 
av kundens mätdata genom exempelvis en så kallad HAN-port för att därigenom 
möjliggöra för kunden att ändra sitt förbrukningsmönster. Målet med mer aktiva 
kunder och effektivisering nås således genom en reformering av regelverket som 
styr nätägarnas verksamhet och där det blir möjligt även för andra aktörer än 
nätägaren att erbjuda intressanta tjänster som bygger på kundens mätdata.  

Nätägaren har fortsatt ansvaret för mätning och rapportering till kund och övriga 
aktörer (balansansvarig, elhandlare etc). Nätägaren är skyldig att mäta enligt en 
anvisad miniminivå och ha en viss standard på mätaren.  

Kunden ges i denna modell en rätt att bestämma vilka som ska ges tillgång till  
dennes förbrukningsdata utöver det som åligger nätägarens skyldigheter att 
rapportera. Grundläggande är dock att nätägaren behöver ha tillgång till den 
information som krävs för att sköta driften av nätet på ett säkert sätt. Vilka övriga 
aktörer, till exempel ett energitjänsteföretag, som kan få ta del av förbrukningsdata 
och i vilken upplösning data ska skickas ut avgörs därmed av kunden. Frågan om 
hur data skickas till av kunden godkända aktörer kan regleras på olika sätt. 
Nätägaren kan exempelvis vara skyldig att tillhandahålla data till sådan aktör på 
samma villkor som till andra intressenter enligt regelverket för mätning och 
rapportering av el. Kunden kan också tilldela aktören access till sitt lokala nätverk 
så att energitjänsteföretagen kan nå förbrukningsdata via en HAN-port. 

Kunden har ingen möjlighet att välja mätoperatör för att påverka sina kostnader 
för mätning. Kunden kan istället påverka sin elförbrukning, volym samt kostnad, 
genom de tjänster energitjänstemarknaden kan tillhandahålla, såsom att mäta och 
visualisera elförbrukning med snabb uppdatering eller energieffektiviserings-
tjänster. De energitjänsteföretag som verkar på marknaden kan, som i Tysklands 
fall, vara elhandlare som erbjuder ytterligare energitjänster eller andra företag som 
inriktat sig på energitjänster. Genom att aktivt delta på energitjänstemarknaden 
blir kunden mer medveten om sin förbrukning och hur man kan styra den för att 
effektivisera och sänka sina elkostnader. Kortfattat innebär modellen följande: 
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• Nätägaren hanterar mätning och rapportering men har möjlighet att 
upphandla tjänsten mätning och rapportering  

• Kostnader för mätning och rapportering utgör en del av elnätstariffen 

• Marknaden för energitjänster är konkurrensutsatt och regler för mätning 
och rapportering av el innebär inga begränsningar för vilka som kan 
tillhandahålla energitjänster till kunden 

I Figur 5 nedan illustreras marknaden för mätning och rapportering av el med 
nätägarmodellen. 

Figur 5 Nätägarmodellen 

 

 

 

4.2 Effekter på elmarknadens funktion 
Nätägarmodellen är den modell som mest liknar dagens system för mätning och 
rapportering. Den konkurrensutsättning som sker avser därför inte själva 
mätningen utan istället de tjänster som kan kopplas till mätningen på 
energitjänstemarknaden. Detta möjliggör för energitjänsteföretag att genom 
mätvärden och standardiserade gränssnitt i hemmet, via exemplevis en HAN-port, 
erbjuda olika energitjänstelösningar till kunder.  
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4.2.1 Konkurrens 

Modellen innebär att nätföretagen fortsätter att ansvara för mätning och 
rapportering såsom det sker idag. Det är istället på marknaden för energitjänster 
som konkurrens kommer att uppstå.  

Energitjänsteföretagen har utifrån standardiserade gränssnittet hos elmätarna, som 
leder till interoperabilitet, samma möjligheter att konkurrera om kunderna. Med 
detta avses att ett företag kan sälja sin tjänst till alla kunder, vilket också ökar 
kundens valmöjligheter. Detta skiljer sig från de andra modellerna där andra typer 
av gränssnitt är möjliga hos de konkurrensutsatta mätarna och som potentiellt kan 
hindra energitjänsteföretagen från att leverera en tjänst till en viss typ av mätare.  

För att uppnå de nyttor som finns med en konkurrensutsatt energitjänstemarknad 
behöver kunderna vara intresserade och efterfråga tjänsterna. Hur stor efterfrågan 
blir på denna typ av tjänster beror till stor del på faktorer som ekonomiska 
incitament och automatiserade lösningar som förenklar tillvaron för kunderna. 
Även andra parametrar såsom elpris, förmågan att samordna olika tjänster och 
innovationsförmågan hos aktörerna är viktiga i sammanhanget. 

4.2.2 Teknisk utveckling 

I diskussionen om teknisk utveckling är det viktigt att skilja på utvecklingen av 
mätarna som är den fysiska hårdvaran gällande mätning, och på utvecklingen av 
teknik för de energitjänster som de konkurrensutsatta företagen på 
energitjänstemarknaden erbjuder kunderna.  

Mätarmarknaden 
Nätägarmodellen innebär troligtvis att mätarna inte kommer att utvecklas mer än 
vad den tekniska standarden kräver. Orsaken till det är att det är nätägarna som är 
ansvariga för installationen, generellt har inte företag på en monopolmarknad 
incitament att driva teknikutvecklingen i någon större utsträckning. Men med 
tanke på rekommendationerna utgivna av Kommissionen avseende smarta 
mätares funktioner kan ett sådant steg ändå medföra en betydande teknisk 
utveckling. Det innebär att alla kunder får en standardhöjning gällande mätare och 
de funktioner och tjänster som kan kopplas till mätaren gentemot till hur det ser ut 
idag. Tekniska funktioner utöver de standardiserade innebär högre kostnader som 
det kan vara svårt för nätägarna att få ersättning för i nätregleringen.  

Energitjänstemarknaden 
Med nätägarmodellen kommer den tekniska utvecklingen i huvudsak ske på 
energitjänstemarknaden. Vilken typ av varor och tjänster som 
energitjänsteföretagen kommer att erbjuda påverkas av vilka tekniska krav 
(funktionalitetskrav) som ställs på mätaren. Timmätning är möjligt från den 1 
oktober 2012 och Kommissionen har gett ut rekommendationer om vilka 
funktioner en smart mätare ska innefatta. Ett energitjänsteföretag kan genom 
timmätning och en HAN-port erbjuda ett flertal funktioner såsom tjänster 
kopplade till efterfrågeflexibilitet, aggregatorer och mikroproduktion men också 
andra lösningar kan uppkomma genom att marknaden för energitjänster 
utvecklas.  
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4.2.3 Kostnader och nyttor 

Eftersom marknaden för mätning och rapportering av el inte är konkurrensutsatt 
förutsätts att mätning och rapportering ingår i den tariff som kunderna betalar till 
nätföretagen. För kunderna kan detta vara en fördel då inga drastiska förändringar 
av systemen för informationsutbyte krävs. Kostnader för att anpassa nya aktörer 
till systemen undviks därmed. Bristen på konkurrens kan dock medföra att 
kostnadspressen som uppstår på en konkurrensutsatt marknad uteblir. 
Kostnadspressen är därför ersatt med ett effektiviseringskrav i nätregleringen.  
Nätägaren kan dock, precis som flera nätföretag redan idag valt att göra, att  välja 
att upphandla mätning och rapportering. Det innebär att en oberoende 
mätoperatör erbjuder den typen av tjänster till nätföretagen. Därmed finns det 
möjlighet till indirekt konkurrens avseende mätning och rapportering, något som 
får antas kan hålla nere kostnader för informationsutbyte mellan aktörerna.  

I nätägarmodellen kommer mätaren med tillhörande utrustning att bli mer 
homogen än om marknaden var utsatt för konkurrens, vilket leder till att 
mätoperatören inte behöver utveckla sina produkter utöver de standardiserade 
krav som sätts på mätarna.  Mätartillverkarna behöver inte anpassa sin tillverkning 
för små volymer vilket skulle vara kostnadsdrivande. En homogen produkt med 
standardiserade krav bör leda till att kostnaden per mätare blir lägre.    

4.2.4 Legala aspekter 

Nätägarmodellen är den modell som skiljer sig minst från dagens system för 
mätning och rapportering. Således får det också minst konsekvenser i regelverket. 
Det innebär att exempelvis tariffregleringen bibehålls enligt samma system som 
idag utan krav på uppdelning i överföringstariff och mätningstariff, se legala 
aspekter för övriga modeller. 

Nätägaren är också fortsatt ansvarig för mätning och rapportering av 
elanvändarens mätvärden. Däremot kommer kundens tillgång till mätvärden att 
behöva regleras. Detta ansvarförhållande behöver ändras i regelverket. 

4.3 Påverkan på smarta hem och smarta nät  
I kapitel 2.3 diskuterades förutsättningarna för utveckling av smarta elnät och 
smarta hem. Det kunde konstateras att smarta elnät och smarta hem bestod av flera 
komponenter som behöver samspela för att bästa möjliga resultat ska nås. För 
utvecklingen av smarta elnät är rätt information i rätt tid centralt för att nätägaren 
ska kunna realisera den möjliga potentialen. För nätägaren innebär det att det 
krävs mer information om slutkundernas anläggning och förbrukning. Med andra 
ord är det enklare för nätägaren om denne har ansvaret över kundens mätare och 
mätning. Med nätägarmodellen har nätägaren direkt kontroll över systemet och 
närmare kontakt med kunden för att snabbt kunna åtgärda problem med avbrott, 
frekvensstyrning, spänningen för inmatning av småskalig elproduktion, elsäkerhet 
etc. Utifrån detta perspektiv är det mer effektivt att inte genom en 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el låta andra aktörer bli en del 
av den fysiska infrastrukturen. De andra föreslagna modellerna kommer endast att 
kunna svara upp till samma säkerhet med en omfattande reglering för alla aktörer 
inom mätning och rapportering som ger nätägarna tillgång till den information 
som behövs för att kunna säkerställa nätägarens ansvar. 
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I och med nya EU-regler om att 80 procent av alla hushåll ska ha smarta mätare 
innan 2020 så kommer utvecklingen mot smarta nät och smarta hem gå framåt 
även för det fall en konkurrensutsättning av mätning och rapportering av el inte 
skulle ske. Det är därmed den valda standard de smarta mätarna som kommer att 
spela en avgörande roll för hur långt och hur fort utvecklingen kommer att ske.  
Nätägarna kommer inte att ha några stora incitament att ta fram utvecklade 
produkter eftersom de inte konkurrerar om kunderna. Men med en tillräckligt hög 
nivå på mätare och dess funktionaliteter som grund kan energitjänsteföretag träda 
in på marknaden. Utvecklingen kan därmed fortskrida mot smarta nät och smarta 
hem genom konkurrens och innovation på den marknaden. Det väsentliga för att 
underlätta införandet av smarta hem är att kunden kan erhålla information om sin 
förbrukning i realtid i ett format som kan hanteras av en oberoende central 
styrenhet samt att förbrukningen visualiseras begripligt för kunden. 
Kommunikation sker sedan direkt mot olika elapparater i hushållet via centrala 
styrenheten som kunden optimerar utifrån egna preferenser. Det är 
energitjänsteföretagen som kommer att erbjuda ytterligare tjänster som gynnar 
utvecklingen av smarta hem. Tjänsterna kommer troligen att vara utvecklade för 
att passa olika typer av kunder och utvecklade för att passa olika beteenden för att 
kunden ska kunna bli mer involverad och att kunna påverka sin konsumtion av el 
på ett enkelt sätt.  
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5 Partiell konkurrensutsättning 

5.1 Modellbeskrivning 
Grunden i modellen är att nätägaren som huvudregel har ansvar för mätning och 
rapportering av el. Kunden ges dock möjlighet att avtala om hantering av mätning 
och rapportering med en tredje part, en så kallad mätoperatör, förutsatt att denne 
uppfyller de krav som gäller för mätning och rapportering. 

Den partiella konkurrensutsättningsmodellen utgår från att kunden alltid har 
möjlighet att gå tillbaka till nätägaren. Detta innebär att om en mätoperatör upphör 
att vara ansvarig för kundens mätning, vid exempelvis konkurs, och kunden inte 
slutit avtal med någon annan mätoperatör är nätägaren förpliktigad att omedelbart 
överta ansvaret för mätning av kundens anläggning. 

I de fall där kunden väljer att låta en mätoperatör ansvara för mätning och 
rapportering blir mätoperatören även ansvarig att tillhandahålla mätvärden till 
övriga relevanta aktörer enligt gällande regelverk. Nätägarens roll blir i detta fall 
att tillhandahålla och sköta driften av elnätet.  

Modellen kräver att tariffen för mätning och rapportering bryts ut från den 
ordinarie elnätstariffen så att en kund som väljer en annan mätoperatör inte 
behöver betala denna del hos nätföretaget. 

Även i denna modell är det möjligt för energitjänsteföretag att etablera sig på 
marknaden. Det är även troligt att mätoperatören kommer att erbjuda olika 
energitjänster som tilläggserbjudanden. Oavsett om kunden anlita nätägaren eller 
att välja en annan mätoperatör så är det möjligt för kunden att utnyttja 
energitjänster via mätoperatören eller via något annat energitjänsteföretag på 
marknaden. 

Partiell konkurrensutsättning skapar således flera möjligheter för kunden att välja 
energitjänster. Om kunden väljer en mätoperatör väljer man ett alternativ med 
större individuell flexibilitet vad gäller framförallt mätning av el, men kanske 
också energitjänster. Modellen är i grunden lik nätägarmodellen men innebär att 
kunder som vill ha individanpassade mättjänster kan få detta genom att välja en 
annan mätoperatör. Modellen innebär också precis som i nätägarmodellen att det 
sätts en grund för vilken funktionsnivå en kund kan förvänta sig av sin mätare och 
andra energitjänster. För de som önskar ytterligare funktionalitet av sin mätare 
finns möjligheten att välja en mätoperatör från den konkurrensutsatta marknaden. 
Kortfattat innebär modellen följande: 
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• Nätägaren är enligt lag ansvarig för mätning och rapportering av el hos 
kunder som inte aktivt valt en mätoperatör för mätning och rapportering 
av el.  

• Kostnader för mätning och rapportering särskiljs från elnätstariffen och 
kunden betalar kostnaden för mätning och rapportering till den aktör som 
kunden valt. 

• Marknaden för energitjänster är konkurrensutsatt och regler för mätning 
och rapportering av el innebär inga begränsningar i vem som kan 
tillhandahålla energitjänster. 

• Nätägaren kan som idag upphandla tjänster rörande mätning och 
rapportering. 

I Figur 6 nedan illustreras marknaden för mätning och rapportering av el med 
modellen för partiell konkurrensutsättning. 

Figur 6 Partiell konkurrensutsättning 

 

 

 

5.2 Effekter på elmarknadens funktion 
I den partiella konkurrensutsättningen konkurrerar mätoperatörerna med 
nätägarna om kunderna. Kunden har möjlighet att välja mätoperatör men behöver 
inte göra detta då kunden istället kan välja att stanna kvar hos sin befintliga 
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nätägare. Konkurrensutsättningen avser därmed marknaden för mätning och 
rapportering men samtidigt kan kunden välja att stanna kvar hos nätägaren och 
kan verka på den konkurrentutsatta marknaden för energitjänster.  

Eftersom den partiella konkurrensutsättningen är en blandning mellan 
nätägarmodellen och fullständig konkurrens så kommer diskussionerna avseende 
effekter på elmarknadens funktion, beroende på marknadens reaktion, att pendla 
mellan resonemanget för de båda ytterligheterna. Effekterna på energimarknaden 
påverkas av hur många aktörer som i realiteten uppkommer samt hur aktiva 
kunderna blir. Den partiellt konkurrentutsatta modellen följer i det stora hela 
samma resonemang, huruvida konkurrensen påverkar kostnaderna och 
teknikutvecklingen för företagen, som vid den fullständigt konkurrensutsatt 
modellen, se effekterna på elmarknadens funktion vid fullständig 
konkurrensutsättning kommande avsnitt. Däremot är det, som det har diskuterats 
tidigare, inte så troligt att konkurrensen blir i samma omfattning som vid den 
fullständigt konkurrensutsatta modellen.  

Nedan kommer ett resonemang angående de effekter på elmarknadens funktion 
som är speciella för den partiella konkurrensmodellen. 

5.2.1 Konkurrens 

Vid partiell konkurrensutsättning kommer konkurrensen att ske både på mätar- 
och energitjänstemarknaden. Detta till skillnad mot nätägarmodellen där 
konkurrens endast sker på energitjänstemarknaden. Valmöjligheterna blir därmed 
fler för kunderna vilket ur konkurrenssynpunkt är till gagn för kunderna.  
 
Mätarmarknaden 
Den partiella modellen kan medföra begränsningar som gör att det inte är helt 
entydigt att konkurrensen bidrar till en positiv effekt. Den första begränsningen är 
att partiell konkurrens kan leda till att den konkurrensutsatta marknaden för 
mätning och rapportering kan bli för liten för att konkurrensen ska få positiva 
konsekvenser. En anledning till detta är att kunden i den partiella modellen aktivt 
måste göra ett val för att byta mätoperatör. Är kunden redan nöjd med de tjänster 
som erbjuds i dagsläget eller om kunden inte är intresserad att ta ställning i frågan 
minskar sannolikheten att kunden byter mätoperatör. Konsekvensen blir då att 
kunden stannar med nätägaren som mätoperatör. Det har visat sig att kunder i 
tidigare fall inte gjort något aktivt val i liknande situationer inom elmarknaden. Ett 
exempel är att cirka 21 procent av kunderna har tillsvidareprisavtal.40 Istället för att 
välja ett rörligt eller fast elpris, som ofta är till kundens fördel, har kunden genom 
att inte vara aktiv tilldelats ett tillsvidarepris. 

Ett andra problem som kan uppstå är att antalet företag som erbjuder tjänster blir 
få. Detta på grund av att marknaden för mätning kännetecknas av 
stordriftsfördelar. En mätoperatör behöver cirka 200 000 kunder för att kunna 
utnyttja de stordriftsfördelar som finns. Men för att tömma ut stordriftsfördelarna 
diskuteras kundvolymer upp emot 1 000 000 kunder. Det krävs också att det inom 
varje geografiskt område som mätoperatören har mätare i, finns en kritisk massa 
av mätare. Det har framförallt att göra med kostnader för service men också för att 
säkerställa inhämtning av missade datavärden genom manuella avläsningar hos 
                                                           
40 EIR 2012:07. 
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kunderna. En stor geografisk spridning innebär högre styckkostnad per mätare för 
service och drift. Om konsekvensen av konkurrensutsättningen blir att endast ett 
litet antal mätoperatörer uppstår så kommer det innebära att marknaden för 
mätning och rapportering går från att vara en reglerad marknad till att vara en 
oreglerad oligopolmarknad. I den partiella modellen kommer den 
konkurrensutsatta marknaden att bli mindre än vid full konkurrensutsättning och 
därmed kommer det också att vara svårare för företag att uppnå stordriftsfördelar.  

En tredje anledning till att marknaden för mätning och rapportering kan bli 
begränsad är om den tekniska standarden på mätarna, med utgångspunkt i den 
rekommendationslista som Kommissionen tagit fram, blir hög. Detta skulle 
innebära att det minskar incitamentet för en kund att byta mätare vilket leder till 
att efterfrågan på nya mätoperatörer blir lägre och att marknaden för 
mätoperatörer därmed blir mindre.  

Om marknaden blir för liten så kommer, på grund av uteblivna stordriftsfördelar, 
endast ett fåtal mätoperatörer att kunna överleva. Med få företag och få kunder blir 
den konkurrensutsatta marknaden för liten för att de positiva effekter som kan 
följa av konkurrensutsättning ska realiseras.  Det måste alltså finnas ett tillräckligt 
stort antal kunder som efterfrågar andra mätoperatörer än nätägarna för att 
mätoperatörmarknaden ska ha möjlighet att vitalisera elmarknaden.  

Den partiella modellen kan också leda till att mätaroperatörerna endast erbjuder 
tjänster till kunder med hög lönsamhet samtidigt som nätägarna får behålla 
kunderna som är mindre lönsamma. Anledningen till detta är att nätägarna är kvar 
med en plikt att mäta och rapportera förbrukning hos alla kunder som inte går 
över till fristående mätoperatörer. Nätägarna kan därmed få svårare att få täckning 
för sina fasta kostnader då dessa måste fördelas över färre kunder vilket leder till 
högre tariffer för de kvarvarande kunderna med nätägare som mätoperatörer. De 
inaktiva kunderna riskerar därmed att få betala ett högre pris vilket 
förhoppningsvis kan medföra att de gör ett aktivt val. Detta synsätt kan liknas vid 
hur utvecklingen har sett ut för elhandel. När elmarknaden avreglerades vände sig 
elhandlarna i första hand till kunder med hög förbrukning och kunder med lägre 
förbrukning erhöll ofta ett tillsvidarekontrakt. Detta kontrakt har stigit i pris i takt 
med att kunder har gjort aktiva val. Detta torde föra med sig att fler kunder aktivt 
väljer elhandlare. 

Energitjänstemarknaden 
Konkurrensen på energitjänstemarknaden beror till stor del på hur marknaden för 
mätning och rapportering utvecklas i denna modell. Om kunderna inte efterfrågar 
nya mätare utan nöjer sig med att anlita ett energitjänsteföretag så kan 
konkurrensen på marknaden för dessa tjänster utvecklas på ett sett som kan liknas 
vid nätägarmodellen. Alla energitjänsteföretag kommer att ha tillgång till samtliga 
kunder. För det fall mätarmarknaden utvecklas på ett mer positivt sett så föreligger 
det en risk att mätaroperatörerna själva erbjuder energitjänster kopplade till sin 
mätare. Detta gör att rena energitjänsteföretag kan ha svårt att erbjuda produkter 
till sådana kunder som valt en mätoperatör. Det är dock möjligt att via standarder 
göra det svårt för mätoperatörerna att erbjuda mätare som inte är kompatibla med 
andra företags energitjänstelösningar. 
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5.2.2 Teknisk utveckling 

I diskussionen om teknisk utveckling är det viktigt att skilja på utvecklingen av 
mätarna som är den fysiska hårdvaran, och på utvecklingen av teknik för de 
energitjänster som de konkurrensutsatta företagen på energitjänstemarknaden 
erbjuder kunderna.  

Mätarmarknaden 
I en marknad med konkurrens måste företagen profilera sig så att kunderna väljer 
just dem. Utifrån ett resonemang att modellen innebär ett högre konkurrenstryck 
mellan företagen om kunderna får modellen till följd att företagen har större 
incitament att vara innovativa och att modellen därmed har större sannolikhet att 
leverera en snabbare teknisk utveckling av mätning än om marknaden inte var 
konkurrensutsatt. Dock beror potentialen med den konkurrensutsatta marknaden 
på kundtillströmningen. Med ett stort antal kunder som går över till den 
konkurrensutsatta marknaden blir konkurrenstrycket större och därmed 
innovationskrafterna också. Med ett mindre antal kunder blir effekten istället 
begränsad.  

Partiell konkurrensutsättning möjliggör ytterligare utveckling av mätarna än den 
nivå som bestäms av regleringen, den så kallade miniminivån för mätarens 
funktionalitet. Konkurrensen kan förenkla utvecklingen av mätarna om efterfrågan 
finns. Att marknaden är utsatt för konkurrens möjliggör också att utveckling av 
mätarna kan ske i en snabbare takt, det finns incitament för mätoperatörerna att 
vidareutveckla sitt produktutbud för att möta kundernas efterfrågan.  

En annan effekt som uppkommer av en marknad där standardmätaren håller en 
hög nivå vad gäller funktionalitet är att ytterligare utvecklade mätare inte kommer 
att efterfrågas av flertalet kunder. Med höga funktionalitetskrav på 
standardmätaren kommer det för de flesta energitjänster att räcka med den 
mätaren varför flertalet kunder kommer att nöja sig med att behålla sin 
standardmätare. Intresset för mätare med ytterligare funktionalitet kommer främst 
att efterfrågas av teknikentusiaster eller kunder med miljöprofil.  

Energitjänstemarknaden 
När det kommer till utvecklingen av teknik/produkter för energitjänster till 
kunderna så är marknaden inte begränsad till de kunder som valt mätoperatör för 
sin mätning. För energitjänstemarknaden gäller att alla slutkunder har möjlighet 
att delta vilket innebär att det finns utrymme för fler aktörer. Därmed kommer 
teknikutvecklingen på energitjänstemarknaden inte att skilja sig så mycket från 
utvecklingen i de övriga modellerna. Men då teknikutvecklingen på 
energitjänstemarknaden mest troligt följer teknikutvecklingen på mätarna leder 
det till att teknikutvecklingen kan nå längre än om marknaden inte var 
konkurrensutsatt.  

5.2.3 Kostnader och nyttor 

För den partiella modellen så är, precis som i den fullständigt konkurrensutsatta 
modellen, konkurrensutsättning en förutsättning för att effektiviseringar ska ske 
hos företagen. För mätoperatörerna som agerar på en konkurrensutsatt marknad är 
det konkurrensen om kunderna som ska skapa kostnadseffektivitet. Genom att öka 
effektiviteten i sina processer kan företagen få kostnadsfördelar gentemot 



55 

konkurrenterna. För att kunderna ska få del av dessa kostnadsminskningar krävs 
att effektiviseringarna leder till att företagen också sänker sina priser (eller skapar 
mervärden åt kunden utan prishöjningar). 

I den partiella konkurrensutsättningsmodellen ska kunden alltid vid val av annan 
mätoperatör ha möjlighet att gå tillbaka till sin nätägare som mätoperatör. Detta 
innebär att om en vald tredjeparts mätoperatör upphör att vara ansvarig för 
kundens mätning, vid exempelvis konkurs, är nätägaren förpliktigad att 
omedelbart överta ansvaret för slutkundens mätning. Detta är någonting som kan 
bli kostsamt för nätägarens kunder då nätägaren alltid måste ha beredskap för 
mätning av alla deras nätkunder.  

För nätägaren innebär den partiella konkurrensutsättningen en omställning då 
deras system måste klara både en egen mätvärdeshanterting samt kunna hantera 
mätvärden från en tredjeparts mätoperatör. En systemutveckling kommer på kort 
sikt att öka kostnaderna för nätägaren. En systemomställning är något som 
nätägaren måste göra oavsett hur många kunder som kommer att välja en  
tredjeparts mätoperatör. 

Som tidigare nämnts, standarderna på mätarna är en lägsta nivå för mätarens 
funktion. Samtidigt finns fortfarande utrymme för den som efterfrågar mätare med 
andra funktioner. Detta gör att endast de kunder som vill ha ytterligare mättjänster 
behöver betala för dem. Dock kan ökad kundflexibilitet leda till sänkta spotpriser 
via ökad efterfrågeflexibilitet som leder till lägre peakpriser. Detta leder i sin tur till 
sänkta elpriser som påverkar samtliga kunder. Även om de aktiva elkunderna 
skulle kunna bli de som tjänar mest så kommer även de icke-aktiva kunderna att 
gynnas av de aktiva kunderna. 

5.2.4 Legala aspekter 

Om mätarmarknaden utsätts för partiell konkurrensutsättning är förändringar i 
tariffregleringen nödvändiga. En kund som väljer en annan mätoperatör än 
nätägaren ska inte behöva betala den del av överföringstariffen som avser mätning 
och rapportering. Nätföretaget behöver därför särskilja tariffen för mätning och 
rapportering från överföring för att kunna reducera den nätavgiften för en kund 
som väljer en annan mätoperatör.  

Modellen kräver också att regelverket kring hur mätning och rapportering 
genomförs förändras. Dessa är nödvändiga för att ytterligare en aktör blir ansvarig 
för vissa delar som tidigare varit nätägarens ansvar. Därutöver kan det bli 
nödvändigt att reglera ansvaret för att rapportera in mätvärden för det fall att ett 
mätarbyte inte sker enligt regelverket.  

Likt nätägarmodellen är det nödvändigt att reglera hur elanvändaren kan ges 
tillgång till sina mätvärden. De nya mätarna kommer i modellen, som ovan 
beskrivits, att utrustas med en kommunikationsmodul där elanvändaren kan låta 
ett energitjänsteföretag få ta del av förbrukningsdata. De mätvärden som sänds 
från modulen behöver dock inte vara de slutliga värden som används för 
debitering av nätföretag och elhandlare. Ofta kräver mätvärden någon form av 
verifiering innan de kan användas för debitering. Detta ansvarförhållande behöver 
ändras i regelverket. 
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Genom att mätoperatörerna omfattas av regelverket kring mätning och 
rapportering så kommer de också omfattas av Ei:s tillsyn. De krav som föreligger 
för nätföretag avseende mätning och rapportering bör gälla lika för mätoperatörer. 

5.3 Påverkan på smarta nät och smarta hem  
Som diskuterades i kapitel 2.3 så är konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning av el inte en nödvändighet för utveckling av smarta elnät och smarta hem. 
För utvecklingen av smarta elnät är rätt information i rätt tid centralt för att 
nätägaren ska kunna realisera den möjliga potentialen. För nätägaren innebär det 
att det är nödvändigt med mer information om kundens anläggning och 
elförbrukning. Utifrån detta perspektiv är det troligtvis mer effektivt att inte 
konkurrensutsätta marknaden för mätning av el. Samtidigt har mätoperatörerna 
incitament att ta fram utvecklad teknik och tjänster som attraherar kunder och 
denna modell kommer att öka förutsättningarna för smarta nät och smarta hem. 
Frågan om hur många slutkunder som i realiteten kommer att välja andra 
mätoperatörer än nätägaren är svårt att säga och beror till stor del vilken lägsta 
standard som kommer tillåtas på mätarna och hur konkurrenskraftiga tjänster som 
mätoperatörerna kan erbjuda som inte energitjänsteföretagen kan erbjuda. För den 
partiella konkurrensmodellen innebär det att effekterna för utvecklingen av smarta 
elnät beror på hur många slutkunder som väljer att gå över till en mätoperatör. Om 
många kunder väljer en mätoperatör måste informationsflödena noga regleras för 
att ineffektiviteter inte ska uppstå. 

Det väsentliga för att underlätta införandet av smarta hem är att kunden kan 
erhålla information om sin förbrukning i realtid i ett format som kan hanteras av 
samt visualiseras begripligt för kunden. Kommunikation sker sedan direkt mot 
olika elapparater i hushållet via central styrenhet som kunden optimerar utifrån 
egna preferenser. En konkurrensutsättning av mätning av el är inte nödvändig för 
denna utveckling. Det centrala är istället för företagen på energitjänstemarknaden 
att få tillgång till kundernas mätvärden på icke diskriminerande sätt. På så sätt kan 
energitjänsteföretag konkurrera och nya smarta produkter kan etableras till nytta 
för kunderna. 
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6 Fullständig 
konkurrensutsättning 

6.1 Modellbeskrivning 
I denna modell sker en fullständig avreglering av marknaden för mätning och 
rapportering. Det innebär en marknad där nätbolag inte längre ansvarar för 
mätning och rapportering utan detta sköts helt och hållet av nya mätoperatörer 
som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Nätägarens roll har reducerats till 
ren nätdriftsoptimering och de har inget ansvar för mätning av elkundernas 
förbrukning. 

Det som skiljer sig i modellen från den partiella konkurrensutsättningen är att 
kunden inte har möjlighet att gå tillbaka till en nätägare och att kunden aktivt 
måste välja vilket företag som ska ansvara för dennes mätning och rapportering. 
Tydligt är här att mätoperatören blir den centrala aktören som ansvarar för att 
kommunicera med övriga aktörer. Kunden är dock även i denna modell den som 
bestämmer över vilka aktörer som, förutom nätägaren för den tekniska mätningen, 
får ta del av data, se Figur 7 nedan. 

Mätoperatören är ansvarig för att mätarna håller en viss standard, en lägstanivå 
given i regleringen för mätning och rapportering, och att övriga aktörer får den 
information de behöver inom lagstadgade tider. Därutöver kan mätoperatörerna 
utveckla sitt utbud av produkter och tjänster fritt. I en jämförelse med Tyskland är 
det troligt att mätoperatören inte bara kommer att erbjuda mätning utan kommer 
att konkurrera om kunderna genom att utveckla utbudet av tjänster till att även 
omfatta erbjudanden där mätning kombineras med energitjänster. I modellen finns 
möjlighet för kunden att välja en mätoperatör och en annan aktör som 
tillhandahåller energitjänster. Med tjänster åsyftas här inte enbart energitjänster 
utan även andra tjänster som kan samordna och ge synergivinster till kundens 
fördel genom mätoperatören. Det innebär att modellen syftar till att låta företagens 
innovationsrikedom komma kunderna till gagn genom att företagen kan anpassa 
sina erbjudanden med allt från utformning av mätarens funktionalitet till 
komposition av tjänster till kunden. Kortfattat innebär modellen följande: 

• Mätoperatör hanterar mätning och rapportering.  

• Kostnader för mätning och rapportering bryts ut från elnätstariffen. 

• Inga begränsningar i vem som kan tillhandahålla energitjänster.  

• Nätägaren får inte tillhandahålla tjänster för mätning och rapportering (i 
vertikalt integrerade företag är det möjligt för annat koncernbolag att 
erbjuda dessa tjänster). 
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I Figur 7 nedan illustreras marknaden för mätning och rapportering av el med 
modellen för fullständig konkurrens. 

Figur 7 Fullständig konkurrensutsättning 

 

 

 

6.2 Effekter på elmarknadens funktion 
I den fullständiga konkurrensmodellen är det mätoperatörerna som konkurrerar 
om kunderna. Denna modell innebär störst förändringar jämfört med dagens 
modell. 

6.2.1 Konkurrens 

Vad som kan konstateras om fullständig konkurrensutsättningsmodellen är för det 
första att konkurrensen sker på både mätar- och på energitjänstemarknaden, vilket 
är positivt och bra för kunderna. Valmöjligheterna blir fler. Utöver detta finns det 
som beskrivits ovan företag som kombinerar konkurrens på de två 
delmarknaderna och erbjuder kunderna tjänster och produkter som berör båda 
marknaderna. 
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Många av de punkter som diskuteras under rubriken teknisk utveckling nedan 
tangerar diskussionen om hur modellen påverkar konkurrensen. Den tekniska 
utvecklingen både driver fram bättre konkurrens och kräver att det finns ett initialt 
konkurrenstryck för att drivkraften för nya innovationer ska finnas där fullt ut.  

Mätarmarknaden 
Det finns risker med modellen som gör att det inte är helt entydigt att de positiva 
effekterna av en större marknad är övervägande. Ur ett kundperspektiv är ett 
första problem att modellen kräver aktiva val av kunden. I ett samhälle med 
informationsöverflöde är det inte säkert att det är vad kunden önskar. Samtidigt 
kräver bra konkurrens aktiva kunder som upprepade gånger gör aktiva val. 
Företagens osäkerhet över kundens val är grunden för konkurrens mellan 
företagen.  

Ett andra problem som kan uppstå är att antalet företag som erbjuder tjänster blir 
få. Detta på grund av att marknaden för mätning kännetecknas av 
stordriftsfördelar. En mätoperatör behöver cirka 200 000 kunder för att kunna 
utnyttja de stordriftsfördelar som finns. Men för att tömma ut stordriftsfördelarna 
diskuteras kundvolymer upp emot 1 000 000 kunder. Det krävs inte bara en stor 
volym mätare, det krävs också att det inom varje geografiskt område som 
mätoperatören har mätare i, finns en kritisk massa av mätare. Det har framförallt 
att göra med kostnader för service och inhämtning av uteblivna mätvärden som 
behöver inhämtas manuellt. En stor geografisk spridning innebär högre 
styckkostnad per mätare för service och drift. Med en total marknad på cirka 5 
miljoner kunder innebär uttömmande av stordriftfördelar att marknaden kommer 
bestå av cirka 5-10 olika mätoperatörer. Detta skulle leda till att marknaden för 
mätning och rapportering skulle gå från att vara en reglerad marknad till att vara 
en oreglerad oligopolmarknad. Som tidigare diskuterats, innebär få aktörer som 
bjuder ut tjänster på marknaden, begränsad konkurrens. 

Ett tredje problem ur ett kundperspektiv är som i den partiella 
konkurrensmodellen att det är de ”bra” kunderna som erbjuds ”bra” avtal och 
produkter. Det finns därmed en risk att olönsamma kunder inte ägnas samma 
tanke och därmed inte heller får samma möjligheter som mer attraktiva kunder.  

Ett fjärde problem för konkurrensen är potentiella inlåsningseffekter. Bakgrunden 
till dessa är att det är relativt höga kostnader förknippade med mätarbyten idag. I 
en tidigare studie (EIR 2010:22) konstaterades att ett mätarbyte kostar cirka 2000 
kronor om det kan planeras. För att företag ska kunna erbjuda en ny mätare med 
tillhörande tjänster kan det krävas att kunden binder sig till företagets tjänster för 
att företaget ska kunna få positiv avkastning på affären. Ur ett 
konkurrensperspektiv är det inte bra med inlåsning av kunder genom långa 
avtalstider.  

Energitjänstemarknaden 
Vid en fullständig konkurrensutsättning av mätarmarknaden är det troligt att 
mätoperatörerna kommer erbjuda energitjänster kopplade till sin specifika mätare. 
Detta kan få negativa konsekvenser för konkurrensen på energitjänstemarknaden. 
Antagligen kommer det begränsa antalet fristående energitjänsteföretag genom att 
dessa inte kan konkurrera på samma villkor som en mätoperatör. Som för den 
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partiella avregleringen så är det möjligt att till viss del överbrygga detta problem 
genom standarder som öppnar upp mätarna för alla energitjänsteföretag.  

6.2.2 Teknisk utveckling 

I detta avsnitt är det som diskuterats om nätägarmodellen och den partiella 
konkurrensmodellen viktigt att skilja på utvecklingen av den fysiska hårdvaran 
och utvecklingen av teknik för de energitjänster som de konkurrensutsatta 
företagen på energitjänstemarknaden erbjuder kunderna.  

Mätarmarknaden  
Vad gäller den tekniska utvecklingen för själva mätarna är innovationskrafterna 
från marknaden begränsade för mätarutvecklingen för nätägarmodellen. I den 
partiella konkurrensmodellen beror potentialen på kundtillströmningen. Om ett 
stort antal kunder går över till den konkurrensutsatta mätarmarknaden blir 
konkurrenstrycket större och därmed innovationskrafterna också. Med ett mer 
moderat antal kunder blir effekten istället begränsad.  

För den fullständiga konkurrensmodellen kommer efterfrågan på 
mätoperatörernas tjänster att vara större än för de andra modellerna. Detta är 
naturligt eftersom modellen innebär att kunderna måste välja en aktör som sköter 
dennes mätning. En förutsättning för att få fler företag är att det finns många 
kunder att konkurrera om. Men hur intressant det är för företag att komma in på 
marknaden och konkurrera beror också på vinstpotentialen i marknaden. Är 
marknadsförutsättningarna bra kommer troligen fler företag in på marknaden. 
Exakt hur marknadsförutsättningarna kommer att påverka antalet företag är svårt 
att förutse.  

Företagen måste i denna modell profilera sig så att kunderna väljer just dem. 
Utifrån ett resonemang att modellen innebär ett högre konkurrenstryck mellan 
företagen innebär modellen att företagen har större incitament att vara innovativa 
och att modellen därmed har större sannolikhet att leverera en snabbare teknisk 
utveckling av mätning än de andra två modellerna.  

Mot detta resonemang ska ställas att utvecklingsmöjligheterna begränsas med 
höga lägstakrav på mätarteknologin om vilka funktionaliteter som mätarna minst 
ska ha. Med utgångspunkt i den rekommendationslista som Kommissionen ställt 
ut så innebär det att mätarmarknadens tekniska utvecklingspotential begränsas. 
Samtidigt är den fullständiga konkurrensmodellen den modell som av de 
presenterade modellerna troligtvis har bästa förutsättningarna för en teknisk 
utveckling av mätningen även om potentialen kanske är begränsad.  

Om man istället ser till teknikutvecklingen av energitjänster så har den fullständiga 
konkurrensmodellen sannolikt en fördel gentemot de andra modellerna i att 
företagen i denna modell har bättre möjligheter att samordna ”rätt” mätare med 
rätt erbjudande till specifika kunder. En mindre marknad som med den partiella 
konkurrensmodellen innebär färre kunder som kan utnyttja de framtagna 
erbjudandena. Färre kunder som kan använda erbjudandena innebär för företagen 
högre fasta kostnader (till exempel utvecklingskostnader) per avtal än om 
kostnaderna kan slås ut på fler kunder. Den fullständiga konkurrensmodellen har 
garanterat över fem miljoner kunder som mätoperatörerna kan konkurrera om. 



61 

Detta innebär lägre fasta kostnader per sålt avtal och att det är möjligt att ta fram 
fler erbjudanden till marknaden jämfört med den partiella konkurrensmodellen. 
Med ett större antal kunder finns också utrymme för fler avtalstyper som också 
kan tilltala fler kunder. 

Energitjänstemarknaden 
Vad gäller den delen av den tekniska utvecklingen för energitjänster till kunderna 
så finns i denna modell stor potential, precis som för nätägarmodellen och den 
partiella konkurrensmodellen. Detta då alla kunder har tillgång till denna 
marknad i samtliga modeller. Men teknikutvecklingen på energitjänstemarknaden 
följer mest troligt teknikutvecklingen på mätarna vilket leder till att 
teknikutvecklingen på energitjänstemarknaden har en bättre förutsättning att 
utvecklas i denna modell än med nätägarmodellen eller den partiella modellen.  

6.2.3 Kostnader och nyttor 

På ett generellt plan ger konkurrensutsättning förutsättningar för att 
effektiviseringar ska ske hos företagen. För mätoperatörerna som agerar på en 
konkurrensutsatt marknad är det konkurrensen om kunderna som ska skapa 
kostnadseffektivitet. Genom att öka effektiviteten i sina processer kan företagen få 
kostnadsfördelar gentemot konkurrenterna. För att kunderna ska få del av dessa 
kostnadsminskningar krävs att effektiviseringarna leder till att företagen också 
sänker sina priser (eller skapar mervärden åt kunden utan prishöjningar). 

Om modellen leder till effektivitetsförbättringar i företagens processer att hantera 
mätning måste det ställas mot eventuella problem som behöver lösas för att 
modellen ska fungera. De problem som i första hand behöver lösas har att göra 
med informationsflöden och dess tillförlitlighet.  

Det finns förhållanden som talar emot att nya mätoperatörer kan göra tjänsten 
billigare än nätägarna idag. Det kan till exempel vara kostsamt för nya 
mätoperatörer att bygga upp den infrastruktur som behövs för att tillhandahålla 
mättjänster. När flera mätoperatörer agerar inom ett och samma område kan de 
behöva bygga upp var sin infrastruktur för området. 

Det kan även bli dyrt att göra om system för informationsutbyte. Det finns idag 
omfattande system för informationsutbyte och rapportering där elnätsbolagen 
spelar en nyckelroll. I den fullständiga konkurrensmodellen kommer alla 
inblandade aktörer att få göra om sina system för rapportering och 
informationsutbyte. 

En tredje sak som bör noteras är att det inte bara finns risk för att 
informationssystemen behöver göras om. Om inte modellen regleras rätt finns 
även risk för duplicerad kommunikationsinfrastruktur, en för den tekniska 
mätningen som nätägaren behöver och en för mätoperatören. Ett sådant utfall 
riskerar skapa ineffektiviteter som motverkar modellens syfte med lägre 
kostnader. Vid en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el så måste 
även regleringen hantera att nätägarna får tillgång till mätvärden i rätt tid. I och 
med överflyttning av ansvaret för mätning till mätoperatören måste det 
säkerställas att nätägaren får tillgång till den information den behöver. 
Nätföretagen kan därutöver också behöva installera en mätare i kundens 
anläggning för vissa typer av uppgifter som behövs för driften av nätet och 
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integrationen av smarta elnät. Det innebär i praktiken att kostnader för dubbla 
mätsystem måste tas ut av kunderna. Därutöver behöver de konkurrensutsatta 
företagen hantera flera av de tjänster som nätföretagen idag står för, till exempel 
mätning av tillfälliga anläggningar. I avsnitt 3.3.9 återfinns en lista på vilka typer 
av tjänster som åsyftas.  

I en marknad med konkurrens finns möjligheten att de nya mätoperatörerna lyckas 
pressa kostnaderna samt att föra vissa delar av kostnadsbesparingarna vidare till 
sina kunder. Dock kräver oftast ett företag som verkar på en marknad med 
konkurrens en högre avkastning än vad regleringen ger utrymme för i den 
nuvarande modellen. Detta skulle kunna leda till att en viss del av 
kostnadsbesparingarna som skulle gått till kunden istället äts upp av högre 
avkastningskrav.   

Elnätsverksamhet har idag en reglerad avkastning på ca 5,2 procent. Beroende på 
den bedömda risken för marknaden för mätning av el kommer mätoperatörernas 
ägare att sätta sina avkastningskrav, med allra största säkerhet högre än dagens 
nätägare. Detta innebär att kostnaderna måste vara lägre för mätoperatörerna 
jämfört med nätägarna innan konkurrensutsättning kommer kunderna tillgodo.  

På energitjänstemarknaden finns inte samma stordriftsfördelar som det finns på 
marknaden för mätning och rapportering av el. Mätpunkternas geografiska närhet 
får inte heller samma betydelse.  Anledningen är att kostnaderna för drift och 
underhåll inte är lika omfattande. Detta leder rimligtvis till att marknaden kommer 
att bestå av fler energitjänsteföretag än vad det skulle göra på marknaden för 
mätning och rapportering av el. Som redan konstaterats gynnas konkurrensen av 
ett stort antal aktörer som bjuder ut tjänster på marknaden.   

6.2.4 Legala aspekter 

Vid en fullständig konkurrensutsättning av marknaden för mätning och 
rapportering är nätägaren endast ansvarig för överföring av el. Det innebär att 
regelverket för hur mätning och rapportering ska ske endast omfattar 
mätoperatörerna.  

Eftersom nätföretagen inte längre hanterar mätningen eller rapporteringen så kan 
de heller inte ta ut någon tariff för dessa delar till skillnad mot hur de gör idag. 
Denna del behöver därför brytas ut ur nätregleringen. Prissättningen av mätning 
och rapportering blir istället helt fri. 

Likt de övriga modellerna är det nödvändigt att reglera hur elanvändaren har 
tillgång till sina mätvärden. De nya mätarna kommer genom nya funktionskrav, 
som ovan beskrivits, att utrustas med en kommunikationsmodul där kunden kan 
låta ett energitjänsteföretag få ta del av förbrukningsdata. De mätvärden som 
sänds från modulen behöver dock inte vara de slutliga värden som används för 
debitering av nätföretag och elhandlare. Ofta kräver mätvärden någon form av 
verifiering innan de kan användas för debitering. Detta ansvarförhållande och 
vilka mätvärden som energitjänsteföretaget ska ha tillgång till behöver regleras.  

Genom att mätoperatörerna omfattas av regelverket kring mätning och 
rapportering så kommer de också omfattas av Ei:s tillsyn. De krav som föreligger 
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för nätföretag idag avseende mätning och rapportering bör gälla lika för 
mätoperatörer. 

6.3 Påverkan på smarta nät och smarta hem 
Som diskuterades i kapitel 2.3 så är konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning av el inte en nödvändighet för utveckling av smarta elnät och smarta hem. 
För utvecklingen av smarta elnät är rätt information i rätt tid centralt för att 
nätägaren ska kunna realisera den möjliga potentialen. För nätägaren innebär det 
mer information närmare kundens anläggning. Med andra ord är det enklare för 
nätägaren om denne har ansvaret över kundens mätare och mätning. Utifrån detta 
perspektiv är det mer effektivt att inte konkurrensutsätta marknaden för mätning 
av el varför den fullständiga konkurrensmodellen inte behöver vara någon fördel 
för utvecklingen av smarta elnät. 

Det väsentliga för att underlätta införandet av smarta hem är att kunden kan 
erhålla information om sin förbrukning i realtid i ett format som kan hanteras av 
en oberoende central styrenhet samt att visualisera förbrukningen begripligt för 
kunden. Kommunikation sker sedan direkt mot olika elapparater i hushållet via 
centrala styrenheten som kunden optimerar utifrån egna preferenser. En 
konkurrensutsättning av mätning av el är inte nödvändig för denna utveckling. 
Det centrala är istället för företagen på energitjänstemarknaden att få tillgång till 
kundernas mätvärden på icke diskriminerande sätt. Då kan energitjänsteföretag 
konkurrera och nya smarta produkter kan komma fram till nytta för kunderna. 
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7 Sammanfattande analys, 
slutsatser och förslag  

Marknaden för mätning av el är idag en del av den reglerade 
monopolverksamheten 
Det är nätägaren som äger mätutrustningen och som har ansvaret för dess 
noggrannhet, drift och underhåll. Det är också nätägaren som enligt ellagen 
ansvarar för insamling och rapportering av mätvärden. Detta innebär att mätning 
och rapportering av el är en del av en monopolverksamhet och också är reglerat 
inom ramen för hur nätverksamhet ska bedrivas.  

Elmätaren och mätning av el kan sägas ha två funktioner på elmarknaden idag. För 
det första är elmätaren tillhandahållare av mätvärden. Mätvärden används för 
debitering av kunder och för avräkning mellan elmarknadens aktörer och har 
således en central roll för elmarknadens funktion. För det andra använder 
nätägarna den insamlade informationen för en säker och effektiv drift av elnäten. 
Med de senaste årens utveckling har elmätaren blivit en allt viktigare komponent i 
elnätet som samlar, lagrar och kommunicerar viktig information för nätdrift, 
nätplanering, optimering, elkvalitet samt störningsinformation. Detta kan ske både 
genom informationsutväxling i realtid men även med information som lagrats 
genom historisk loggning av information från elmätarna.  

Energiomställningen och ökad makt till kunderna ställer nya 
krav på mätning och tillgång till mätdata 
De klimatmål som EU ställt upp för att möta klimathotet (EU:s 20-20-20 mål) 
innebär att vi står inför en omställning av energisystemet mot hållbar 
energiproduktion, smarta elnät och smarta mätsystem. För elmarknaden innebär  
omställningen delvis nya förutsättningar men också att nya krav ställs på 
elmarknadens aktörer. I förhållande till de ändamål som mätarna och mätvärden 
används till idag kommer drift av morgondagens elnät att innefatta ytterligare 
uppgifter. Elmätaren kommer bli en ännu viktigare informationsgivare för driften 
av elnäten. Detta gäller i synnerhet för drift av morgondagens smarta elnät och 
integreringen av förnybar elproduktion. En förväntad utveckling inom detta 
område är att mätaren blir alltmer integrerad i elnätet och bidrar till ett effektivare 
utnyttjande av elnäten. Utveckling av smarta elmätare ligger också inom områden 
där elmätare kan erbjuda nätägaren och kunden ytterligare mervärden. Några 
exempel är färre och kortare avbrott, hantering av småskalig elproduktion och 
laddning av elbilar. Smarta elnät diskuteras i kapitel 2.3 och där diskuteras också 
hur morgondagens elmarknad kräver ökad tillgång till information från elmätarna. 

Med en utveckling av elmarknaden kommer mätaren och mätningens uppgifter 
ändras. En utvecklad användning kan beskrivas som i figur 8 nedan. 
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Figur 8 Mätarens och mätningens roll på den framtida elmarknaden 

 

Oavsett vilken marknadsmodell för mätning och rapportering som kommer 
existera i framtiden är nätägaren i behov av information från kundernas elmätare 
inom dess koncessionsområde. Inom detta område svarar nätägaren för drift och 
underhåll av elnätet inom ramen för den reglering som råder. För att effektivt 
kunna sköta driften av elnätet är nätägaren i behov av mätvärdesinformation från 
gränspunkter till andra koncessionsområden och transformatorstationer, men 
också mätvärden från elkunderna. Desto mer information nätägaren har om sitt 
elnät desto större är också förutsättningarna för att kunna sköta driften av elnätet 
på det mest effektiva sättet. Detta är också en grundförutsättning för att kunna 
utveckla användandet av smarta elnät.  

I kapitel 2.3.3 diskuteras att energitjänstemarknaden är den marknad där tjänster 
och produkter för kundernas aktiva medverkan på elmarknaden kommer att växa 
fram och möjligheten för att smarta hem kan utvecklas. Det finns redan en 
marknad för energitjänster även om användning av energitjänster inte är så vanligt 
idag, varken bland hushållskunder eller industri.  

Kärnan i energitjänster ligger inte i att mäta, avräkna och rapportera energi enligt 
regelverk. I stället är fokus på att utifrån kundens befintliga förbrukning utforma 
tjänster som hjälper kunden med dennes energianvändning på olika sätt. Mätdata 
används således inte direkt för debitering utan som indata för analyser och tjänster 
av olika slag. Inte desto mindre kräver energitjänster tillgång till korrekta 
mätvärden i rätt tid, vilket innebär att krav på tillgången till mätvärden ökar när 
energitjänstemarknaden tar fart.  

För att kunden ska kunna göra ett val på en förändrad marknad för mätning och 
rapportering måste kunden ha de rätta verktygen. En av de viktigaste faktorerna är 
tillgång till mätvärden, både i realtid och som historiska tidsserier. Genom att ha 
tillgång till sina mätvärden kan kunden själv eller genom ett energitjänsteföretag 
analysera sin förbrukning och förstå hur elförbrukningen kan förändras. Utifrån 
denna information kan kunden agera för att minimera sina elkostnader.  
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Dagens regler gynnar inte en utveckling av smarta hem  
och möjligheten för nya aktörer att skapa energitjänster  
för kunderna 
För att understödja en utvecklad energimarknad behövs regelverk som ger kunden 
tillgång till sina mätvärden snabbt och enkelt, oavsett marknadsmodell för 
mätning och rapportering. Energimarknadsinspektionen bedömer att dagens 
regelverk avseende tillgång till mätvärden ger kunderna mycket små möjligheter 
att få information om sin momentana elförbrukning. Vidare medger inte 
regelverket möjlighet för kunden att på ett enkelt sätt träffa avtal om energitjänster 
med annan part än elhandelsföretag eller nätägare.   

Fortsatt utvecklad reglering av mätarmarknaden  
eller konkurrensutsättning? 
Det råder inget tvivel om att marknaden för mätning av el kommer att behöva 
utvecklas i hög grad de kommande åren. För att antalet aktiva elkunder ska bli fler 
och kunna bidra till elmarknadens funktion behövs tjänster och produkter som 
underlättar för kunderna. Dessutom kommer mätningens betydelse att öka då 
utvecklingen går mot smarta elnät och tjänster som kan bidra till smarta hem. 

På flera sätt uppstår ett vägskäl mellan en fortsatt utvecklad reglering av 
mätarmarknaden och en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el. 
Vägvalet består i huvudsak av en avvägning mellan behovet och möjligheten att 
styra utvecklingen av morgondagens elmarknad kontra den bedömda potential till 
kostnadspress och innovationer som en konkurrensutsättning förväntas ge.  

Energimarknadsinspektionen har analyserat tre alternativa vägar att genomföra de 
förändringar av mätarmarknaden som är nödvändiga. 

En konkurrensutsättning av marknaden för mätning  
kan göras på tre sätt 
Inom ramen för uppdraget har olika möjliga modeller för marknaden för mätning 
av el identifierats. Dessa har analyserats utifrån de krav som kan antas ställas på 
mätningens funktion på en framtida elmarknad.  

Nätägarmodellen 

Nätägarmodellen är den modell som mest liknar den metod som används idag för 
mätning av el. I en jämförelse med modeller som tillämpas i andra länder är 
nätägarmodellen närmast den modell som kommer tillämpas i Norge och den 
modell som tillämpas i Nederländerna. 

I nätägarmodellen behåller nätägarna de ansvarsområden som de har idag. 
Nätägaren är ansvariga för de delprocesser som behöver fungera för att mätning 
och rapportering av el ska fungera. Till de befintliga ansvarsområdena kommer i 
nätägarmodellen ansvar för nätägaren att distribuera mätvärden till relevanta 
aktörer (exempelvis de energitjänsteföretag kunden har avtal med) på ett icke 
diskriminerande sätt. Modellen syftar till att skapa förutsättningar för 
vidareutveckling av energitjänstemarknaden. Med den här modellen är 
marknaden för mätning av el endast en stödfunktion som ska möjliggöra att målen 
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med fler aktiva kunder nås. Kostnadseffektivisering av mätning av el sker genom 
effektiviseringskrav i elnätsregleringen. 

Den största fördelen med nätägarmodellen är att den skapar möjlighet för en 
konkurrensutsatt energitjänstemarknad samtidigt som den bibehåller en struktur 
för informationsinsamling som gynnar utvecklingen av smarta nät. Modellen 
innebär inte heller några drastiska förändringar av den ansvarsfördelning som 
idag gäller och fungerar väl på elmarknaden. Den största nackdelen med modellen 
i förhållande till de två andra modeller som analyserats är att kunden inte får 
valmöjlighet att vända sig till en annan mätoperatör  än nätägaren. 

Partiell konkurrensutsättning 

I den partiella konkurrensmodellen får kunden möjlighet att välja en annan aktör 
av sin mätning av el än nätägaren. Om kunden så önskar kan denne stanna hos sin 
befintliga nätägare som då ansvarar för mätning av kundens elförbrukning. Den 
partiella modellen liknar närmast den metod som används i Tyskland. 

Modellen innebär att regleringens krav på nätägarnas installerade elmätare sätter 
en lägsta nivå för vad en kund kan förvänta sig att dennes elmätare ska innehålla 
för funktionaliteter, och då även vilka energitjänster som är möjliga utifrån 
mätarens funktionalitet. För de kunder som önskar ytterligare funktionaliter finns 
möjlighet att välja en mätoperatör från den konkurrensutsatta marknaden. Viktigt 
att notera är att oavsett om kunden väljer att stanna kvar hos nätägaren eller byter 
mätoperatör har kunden alltid energitjänstemarknaden att tillgå för att tillgodose 
önskemål på energitjänster. 

Den största fördelen med den partiella konkurrensmodellen är kundens 
valmöjlighet. Om nätägarens elmätare inte möjliggör användning av de 
energitjänster som kunden efterfrågar finns möjlighet för kunden att söka sig till 
mätoperatör som kan tillgodose kundens krav. Nackdelarna är flera. För det första 
kräver byte till mätoperatör ett aktivt val, något som visat sig svårt att få till 
(jämför till exempel med Tyskland). Kombinationen med få kunder på 
mätoperatörmarknaden och företagens behov av stora volymer kunder för att 
kunna sköta mätoperatörsrollen effektivt gör att det troligtvis blir en liten marknad 
med oligopolstruktur. Vidare innebär möjligheten för kunden att gå tillbaka till 
nätägaren att denne måste ha beredskap för att kunna ta tillbaka mätning av alla 
kunder i sitt nätkoncessionsområde, vilket innebär högre systemkostnader. 
Ytterligare en risk för högre systemkostnader är behov av dubbel infrastruktur för 
insamling av mätvärden för att nätägarna ska få tillgång till den information de 
behöver för att sköta driften av näten på ett effektivt sätt. 

Avslutningsvis så visar erfarenheter från andra länder att partiell 
konkurrensmodeller inte varit framgångsrika. I Tyskland som kan sägas ha en 
partiell konkurrensmodell sedan 2008 har endast 0,3 procent av kunderna valt att 
byta mätoperatör, övriga kunder har stannat kvar hos nätägaren. 

Fullständig konkurrensutsättning 

Med den fullständiga konkurrensutsättningsmodellen fråntas nätägarna ansvaret 
för de processer som har att göra med mätning av kundens elförbrukning. 
Nätägarna ersätts av mätoperatörer som blir ansvariga för de processer som ingår i 
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mätning av el. Den stora skillnaden gentemot nätägarmodellen är att 
mätoperatörerna till skillnad mot nätägarna agerar på en konkurrensutsatt 
marknad där de konkurrerar om kunderna. På detta sätt skapas en ny marknad för 
mätning av el där det blir obligatoriskt för kunden att välja vilken mätoperatör 
som ska sköta mätningen av dennes el.  

Med modellen följer möjligheterna för mätoperatörerna att erbjuda kunderna inte 
bara mätning och rapportering av el utan också helhetslösningar innehållande 
mätning och olika tjänster och produkter.  

Liksom för den partiella konkurrensmodellen är den största styrkan med den 
fullständiga konkurrensmodellen att kunden kan välja mätoperatör. I teorin ska 
konkurrensutsättning också kunna ge innovationer och lägre priser. I verkligheten 
är det dock i huvudsak energitjänstemarknaden där kunderna agerar som 
innovationer förväntas ske. Om lägre priser för mätning blir verklighet beror av 
flera faktorer. En faktor som talar emot lägre priser är risken för oreglerade 
oligopol på marknaden för mätning av el. Detta på grund av att marknaden 
karaktäriseras av stordriftsfördelar, vilket  i kombination med att den svenska 
marknaden är relativt liten troligtvis ger att antalet mätoperatörer i Sverige 
kommer att vara få.  

De potentiella vinsterna för enskilda kunder begränsas av att den totala årliga 
kostnaden för mätning och rapportering för en genomsnittlig elkund i Sverige 
uppgår till cirka 410 kronor. Även om en kostnadsminskning på exempelvis 20-30 
procent skulle uppnås så måste en sådan besparing sättas i relation till de 
potentiella risker som följer med modellen. Ett exempel här är risken för att dubbel 
infrastruktur för insamling av mätvärden behöver sättas upp för att nätägarna ska 
få tillgång till den information de behöver för att sköta driften av näten på ett 
effektivt sätt, och i framtiden de smarta näten. 

Erfarenheter från andra länder visar också att fullständiga konkurrensmodeller har 
inneburit stora problem. I Nederländerna valde man 2011 att återreglera 
marknaden för mätning av el efter att mellan 2000-2007 haft en modell som kan 
liknas vid en fullständig konkurrensmodell. I Storbritannien har regleringen kring 
den konkurrensutsatta mätarmarknaden varit nödvändig att ändras bland annat 
på grund av inlåsningar på elmarknaden.  

Riskerna med en konkurrensutsättning av marknaden för 
mätning och rapportering står inte i proportion till de vinster 
som kan uppnås 
En konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el kan utifrån en teoretisk 
utgångspunkt bidra till innovationer men även till kostnadseffektivisering och 
lägre kostnader för mätning av el för kunderna.  

Grundtanken till varför konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el 
skulle innebära innovationer bygger på klassiska antaganden om vilka effekter 
konkurrens har på marknader som konkurrensutsätts. I de fall som analyseras i 
denna rapport finns det flera omständigheter som kan antas begränsa möjligheten 
till innovation på marknaden för mätning av el. En av dessa begränsningar är den 
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funktionalitetsspecifikation som EU-kommissionen ställt upp för smarta mätare 
som är tillräckligt långtgående för att understödja en väl utvecklad 
energitjänstemarknad. En annan av dessa omständigheter är de förutsättningar 
med skalfördelar i marknaden för mätning av el, förutsättningar som förutom att 
de riskerar att skapa en oligopolliknande marknad, även kraftigt motverkar 
potentiella synergivinster och innovationer som skulle kunna följa med 
sammätning av olika energislag. Den innovation som kan uppstå på 
energitjänstemarknaden är därmed inte beroende av om marknaden för mätning 
av el konkurrensutsätts. 

Konkurrensutsättning av tidigare monopolverksamhet är tänkt att effektivisera 
företagen med lägre pris för kunderna som följd. Flera studier visar också att det är 
möjligt att viss effektivisering kan följa med konkurrens (se till exempel Bergman 
(2002) eller Karlsson (2005)). Om verkligheten blir som teorin förutsäger beror på 
flera faktorer.  

Tidigare studier av konkurrensutsättning av tidigare monopolmarknader visar att 
det är möjligt att nå effektivitetsvinster. Det är svårare att säga exakt hur stora 
dessa vinster är. Veiderpass (2004) skattar dock produktivitetsförbättringar på 
elproduktionsmarknaden under perioden 1996-2001 till 4,6 procent. Veiderpass 
beräknar även produktivitetseffekter på elnätssidan där resultaten visar på 
effektivitetsförbättringar hos nätföretagen för åren 1996 -2001 har förbättrats 
samtidigt som nättariffen höjts. 

I kapitel 3.3 redovisas den genomsnittliga kostnaden för mätning och rapportering 
av el för nätägarna till cirka 410 kronor per uttagspunkt och år. Den redovisade 
siffran är ett resultat av en undersökning av 10 elnätsföretags kostnader. Med stor 
sannolikhet finns det nätföretag som har lägre kostnader såväl som nätföretag som 
har högre kostnader för mätning och rapportering av el.  

Givet diskussionen kring effektivitetsförbättringar vid konkurrensutsättning så är 
det troligt att det finns vissa effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar även vid 
konkurrensutsättning av mätning av el. Frågan är hur stor effektivitetsvinst som 
kan åstadkommas med en konkurrensutsättning.  I sammanhanget bör nämnas att 
nätföretagen redan idag har möjlighet, vilken många utnyttjar, att upphandla 
tjänster kring insamling och drift av elmätare på en konkurrensutsatt marknad. 

Med en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el mister nätägaren 
den direkta kontakten med kundens elmätare. För utvecklingen av smarta elnät är 
rätt information i rätt tid centralt för nätägaren. Detta gäller även information från 
kundens elmätare. Det innebär att nätägarna kommer att behöva mätning ute hos 
kunderna oavsett om en mätoperatör tar över ansvaret för debiteringsmätningen 
eller ej. Det vill säga att det finns en betydande risk för att konkurrensutsättning av 
marknaden för mätning av el innebär investeringar i dubbel infrastruktur för 
mätning. En för nätägarens behov och en för övriga syften (debitering och för 
energitjänstemarknaden).  

Ökad konkurrens och lägre priser är förväntade effekter vid en 
konkurrensutsättning. Marknaden för mätning av el karaktäriseras av 
stordriftsfördelar vilket gör det troligt att marknaden bara kommer att rymma ett 
fåtal företag. Risken är att marknaden går från att vara reglerad monopol 
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verksamhet till oreglerat oligopol. Givet de höga inträdeshinder som finns för att 
etablera sig som mätoperatör (höga kapitalkostnader) är risken att konkurrensen 
inte kommer att vara tillfredsställande och att inte heller eventuella 
kostnadseffektiviseringar kommer kunderna tillgodo. 

Förutom kostnader finns det även andra potentiella problem och risker med 
konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el. Idag finns fungerande 
system för informationsflöden och för specifika problem som hantering av 
tillfälliga kunder i samband med till exempel olika evenemang och 
nybyggnationer ska hanteras. Många av de problem som kan identifieras kan lösas 
genom regeländringar, andra kräver strukturella förändringar i elmarknadens 
funktionssätt. Sammantaget kommer sådana typer av problem att innebära 
kostnader för omställning av system. 

Som tillägg till diskussionen om konkurrensutsättning ger den partiella 
konkurrensmodellen ytterligare kostnader för nätägarna att upprätthålla en 
mätinfrastruktur för en situation där kunder som lämnat till fördel för en 
mätoperatör kommer tillbaka av någon anledning. Att upprätthålla ett sådant 
system är kostnadsdrivande för nätägaren.  Det är också kostsamt att byta ut 
mätare varje gång en kund byter mätoperatör. 

Avslutningsvis så bör det åter nämnas att erfarenheter från andra länder inte ger 
stöd för att konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el ger några 
positiva kostnadseffekter för kunderna. I Nederländerna har man till exempel 
återreglerat mätarmarknaden sedan en konkurrensutsättning visat sig ge stora 
kostnadsökningar utan att det tillkommit nya tjänster. I Tyskland har inte ens en 
procent av kunderna valt att byta mätoperatör vilket ger en indikation av värdet av 
ett byte för kunden. I Storbritannien har man uppmärksammat inlåsningseffekter 
vilket resulterat i utvidgad lagstiftning. 

Energimarknadsinspektionen bedömer att potentialen för minskade kostnader 
för kundkollektivet med en konkurrensutsättning för mätning och rapportering 
är begränsade på grund av att inslaget av konkurrens riskerar att bli begränsat. 
De risker som identifierats, tillsammans med erfarenheterna från andra länder 
talar emot en konkurrensutsättning av marknaden för mätning och rapportering 
av el.  

Energimarknadsinspektionen bedömer i stället att det främst är på den så 
kallade energitjänstemarknaden som konkurrens mellan företag kan innebära 
att innovation uppstår och att nya tjänster och produkter etableras till nytta för 
en utveckling mot smarta hem.  

En utveckling av energitjänstemarknaden ger nya aktörer 
och bättre konkurrens på elmarknaden och kan enkelt nås 
genom ändrade förutsättningar och regler för mätvärden 
Marknaden för energitjänster är inte beroende av att marknaden för mätning och 
rapportering konkurrensutsätts. Flera energitjänsteföretag finns redan idag och 
erbjuder olika tjänster för kunder och företag för att dessa bland annat ska kunna 
ta kontroll över sin energiförbrukning.  
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Centralt för energitjänsteföretagens verksamhet är tillgång till information om 
kundernas förbrukning. För att fler företag ska välja att etablera sig som aktörer på 
marknaden för energitjänster, och för att marknaden för energitjänster ska 
utvecklas är marknaden beroende av stabila spelregler. 

Ett av de strukturella problemen på dagens elmarknad är att lika tillgång till 
mätvärden ej är säkerställt i lagstiftningen. Energimarknadsinspektionen bedömer 
att en av de centrala förutsättningarna för utvecklingen av energitjänstemarknaden 
är att tillgång till information för energitjänster görs tillgängliga på ett icke 
diskriminerande sätt. En annan förutsättning för stabila spelregler är att 
energitjänsteföretagen har förtroende för att den information de behöver, och har 
rätt till, levereras i tid. Det är framförallt leveranser av mätvärden som kan utgöra 
problem. Om mätvärden ej levereras enligt fastställda regler kan aktörerna på 
energitjänstemarknaden bli lidande. De problem med leverans av mätvärden som 
uppstod i samband med den så kallade månadsreformen skulle riskera att uppstå 
återigen med en eventuell konkurrensutsättning av ansvaret för mätning och 
rapportering.  

Energimarknadsinspektionen föreslår med beaktande av ovan att det införs 
ändrade förordningsbestämmelser som innebär att det blir kunderna som får 
avgöra vilken aktör, förutom nätägare och elhandlare, som ska få ta del av 
kundens mätvärden. Förslaget ligger i linje med regeringens uttalande41 kring 
att utveckla kundvänliga energitjänster. Nätföretagen föreslås få en skyldighet, 
efter begäran från kund, att rapportera mätvärden till den aktör som kunden 
väljer under vissa förutsättningar. Aktören kommer företrädesvis vara ett 
energitjänsteföretag men Ei anser att det inte är självklart att det alltid är ett 
energitjänsteföretag som bör få ta del av mätvärdena. Universitet och högskolor 
kan till exempel också behöva omfattas av bestämmelsen. Genom 
rapporteringsskyldigheten kan en aktör ges tillgång till mätvärden på ett icke-
diskriminerande sätt, efter avtal med kunden om energitjänster.  

Förslaget berör de kunder som väljer att få sin elkonsumtion mätt per timme. 
Det är endast för dessa kunder som till exempel ett energitjänsteföretags tjänster 
kan komma till nytta. Kunderna behöver inte betala något för rapporteringen 
eftersom mätningen och rapporteringen för dessa kunder ska vara avgiftsfri42. 
Mätvärdena ska rapporteras en gång per månad i samband med att rapportering 
sker till elanvändaren. En annan frekvens av rapporteringen riskerar att vara 
kostnadsdrivande för nätföretagen och i förlängningen kundkollektivet. 
Förslaget innehåller inte någon beskrivning av hur rapporteringen ska ske. 
Detta kan därför, vid behov, behöva regleras i myndighetens föreskrifter 
avseende mätning och rapportering.  

Ytterligare utredning om utvidgade funktionskrav på 
elmätare är nödvändigt 

Energimarknadsinspektionen har tidigare konstaterat att det pågår ett 
internationellt arbete om definition av funktionalitet hos elmätare. Bland annat 

                                                           
41 Prop. 2010/11:153, Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem, s 22. 
42 Prop. 2011/12:98, Timmätning för aktiva elkonsumenter, s 15. 
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förväntas tydligare krav inom EU på elmätarens funktionalitet genom nya eller 
anpassade standarder.  

Elmätarnas funktionalitet har en avgörande betydelse för utvecklingen av 
energitjänstemarknaden då exempelvis standardiserade kommunikations-
gränssnitt kan underlätta och möjliggöra för energitjänstemarknaden att erbjuda 
olika tjänster till kunderna. Ett exempel är att kunderna genom ett standardiserat 
gränssnitt, en HAN-port, ska kunna ta del av sin elförbrukning i realtid.  

Energimarknadsinspektionen har tidigare påtalat behovet av att utreda 
utformningen av sådana funktionskrav och regeringen har i prop. 2010/11:153 
uttalat att ett sådant uppdrag kommer att ges till Energimarknadsinspektionen. 
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8 Författningsförslag  
Förslag till förordning om ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning 
och rapportering av överförd el. 

17 a § 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 Nätkoncessionshavare ska utöver vad som 
följer av 17 § efter begäran från elanvändare 
även rapportera elanvändarens mätresultat 
enligt 16 § p 1 till den som elanvändaren 
anger. 
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9 Konsekvensanalys 
Energimarknadsinspektionen föreslår att förordningen (1999:716) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el ändras. Förslaget innebär att nätägaren 
under vissa förutsättningar behöver rapportera en elkunds mätvärden också till 
den som kunden anger. Förslaget medför icke-diskriminerande tillgång till 
mätvärden med kunden i centrum, samt möjliggör på ett bättre sätt än idag att en 
marknad för energitjänster kan utvecklas. Den föreslagna förändringen påverkar 
framförallt elhandelsföretag, energitjänsteföretag, nätägare samt Sveriges 
elkunder. I detta avsnitt behandlas konsekvenserna för olika aktörer av att införa 
ett utökat rapporteringskrav. 

Elkunder 
Den föreslagna ändringen möjliggör för kunden att avgöra vilka som får tillgång 
till dennes mätvärden utöver nätägaren och elhandelsföretaget. Detta innebär att 
till exempel ett energitjänsteföretag med regelbundenhet kan få tillgång till tydlig 
statistik av kundens energianvändning. En kund kan få direkt nytta av ett 
energitjänsteföretags tjänster. Det underlättar för olika typer av energitjänster så 
som energieffektivisering. Med energitjänster förbättras kundens möjligheter att ta 
kontroll över sin energiförbrukning och därmed kostnadsbesparingar för kunden. 
Ökade kostnader för mätning och rapportering hos nätägaren kommer att fördelas 
över hela kundkollektivet. Detta innebär att den ökade kostnaden för den enskilda 
kunden blir begränsad. Aktiva elkunder ges dessutom bättre möjligheter att 
minska sin miljöpåverkan. 

Företag på energitjänstemarknaden 
Genom att införa ett utökat rapporteringskrav på nätägarna så skapas bättre 
förutsättningar för att en marknad för energitjänster, riktat till kunder, kan 
utvecklas. Förslaget innebär icke-diskriminerande tillgång till mätvärden via 
godkännande av kunden. Marknadens storlek beror på i vilken grad kunderna 
kommer att välja elavtal med timpriser.  

Nätägare 
Nätägaren behöver med den föreslagna ändringen efter en kunds begäran skicka 
ut mätdata till ytterligare en aktör på energimarknaden. Rutiner för utlämnandet 
av mätdata samt hanteringen av kundens byte av aktör måste skapas och 
kostnaderna kan under uppbyggnadsstadiet bli något högre. Ändringen av 
förordningen innebär troligtvis endast begränsade kostnadsökningar eftersom 
uppgifterna som ska lämnas redan idag hanteras inom ramen för 
avräkningsförfarandet.  

Elhandelsföretag 
Effekterna för elhandelsföretagen är begränsade. De direkta effekterna av förslaget 
är ytterst begränsade. På längre sikt kan energieffektivisering och andra 
energitjänster påverka kundernas elförbrukning. På så vis medför förslaget under 
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vissa förutsättningar att de aktiva kunderna kan minska sin förbrukning och 
därmed minska elhandelföretagets försäljning.  

Energimarknadsinspektionen 
Förslaget bedöms få begränsade effekter för Ei:s löpande tillsyn av elmarknaden. 
Bestämmelsen anger inte hur rapportering till företagen ska ske och Ei kan därför 
behöva utfärda föreskifter om detta. 

Miljömässiga konsekvenser 
Införandet av ett utökat rapporteringskrav för nätägarna leder till vissa 
miljömässiga konsekvenser. Ett av syftena med förslaget är att understödja 
energitjänstemarknadens utveckling. En tjänst är energieffektiviseringen, vilket om 
den ökar i omfattning naturligtvis får positiva miljömässiga effekter. Eftersom 
förslaget innebär ett förändrat rapporteringskrav endast för en begränsad andel av 
Sveriges elkunder är dock också energieffektiviseringspotentialen begränsad. Men 
i de fall informationen leder till effektivare energihushållning minskas de negativa 
effekterna på miljön genom såväl ökad effektivitet i resursutnyttjandet som 
minskade utsläpp. 
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Bilaga 1 Kostnader för mätning och 
rapportering av el per år 

Kostnader för mätning och rapportering av el per år 

Kostnader för mätare, kollektorer och installation: 

Räntor 

Avskrivningar 

Underhåll, föreskriftsstyrda kontroller etc. 

  

Kostnader för mätinsamling, avräkning och rapportering: 

Kostnader för mätvärdesinsamling 

Kostnader för avräkning och rapportering 

Kommunikationskostnader 

Kostnader för systemdrift  

Kostnader för leverantörsbyten 

Avskrivningar system 

Räntor system 

Summa årliga kostnader 
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Bilaga 2 Konkurrensutsättning i 
andra länder av mätning och 
rapportering av el 
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1. UPPDRAGET 
Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning och rapportering på elmarknaden.   

Som ett underlag för detta arbete har EI av Hagman Energy AB beställt en beskrivning och 
analys av konkurrensutsättning i andra länder av mätning och rapportering av el. 

Beskrivningen och analysen har genomförts i samarbete med Rejlers Ingenjörer AB. Rejlers är 
en fristående kunskapskoncern inom Elteknik, Energi, Mekanik, Automation, IT, Elektronik och 
Telekom och har en bred erfarenhet och kompetens beträffande mätning och rapportering av 
el. Konsultteamet för detta uppdrag har bestått av Björn Hagman, Hagman Energy 
(projektledare) samt Christian Adolfsson och Lars Wikman, Rejlers. 

I Europa har tre länder genomfört en konkurrensutsättning av mätning och rapportering av el, 
nämligen Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Utanför Europa finns det också ett 
antal exempel på sådan konkurrensutsättning. I de följande avsnitten beskrivs och analyseras 
konkurrensutsättningen i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Erfarenheter från 
delstater i USA som infört konkurrensutsättning beskrivs också kortfattat i ett avsnitt. I det 
avslutande avsnittet redovisas en jämförande analys och våra slutsatser. 

  



 2012-05-15 
 
 

4 
 

2. TYSKLAND 

2.1 Elmarknaden i Tyskland 
Tyskland har 82 miljoner invånare.  

Elproduktionen 2010 var 531 TWh, varav 94 TWh från förnybara energikällor1. Vind svarade för 
38 TWh och sol för 12 TWh. 2010 blev det första året när en större produktionskapacitet var 
ansluten till regionnät och lokalnät än till stamnätet. Vid utgången av 2010 fanns en förnybar 
elproduktionskapacitet om totalt 54 200 MW, varav vind 27 100 MW och sol 17 100 MW. 
Nettoexporten under 2010 var 15 TWh. 

Under 2010 svarade kärnkraft för 25 % av den tyska elproduktionen. Juli 2011 antog den tyska 
förbundsdagen ett förslag till ett energipolitiskt program som innebar att den tyska 
kärnkraften ska vara helt avvecklad inom tio år, dvs. till 2022. För de 8 reaktorer som 
omfattades av moratoriet efter Fukushima fastslogs att de inte får tas i drift igen utan ska 
avvecklas. Därefter ska under åren 2015, 2017 och 2019 sammanlagt 3 reaktorer avvecklas. 
Under 2021 ska ytterligare 3 reaktorer avvecklas och de sista 3 reaktorerna ska avvecklas 
under 2022. 

Det tyska energipolitiska beslutet innehåller också mål om hur de minskade klimatutsläppen 
ska nås samtidigt som kärnkraften avvecklas. En snabb utbyggnad av den förnybara 
elproduktionen och främst vindkraften är den centrala byggstenen. Den andel av 
elproduktionen som genereras från förnybara energikällor ska öka från 18 procent år 2010 till 
35 procent år 2020 och till 50 procent år 2030. År 2050 är målet att minst 80 procent av 
elproduktionen ska komma från förnybara energikällor. Elanvändningen ska minska med 10 
procent från år 2008 till 2020 och med 25 procent till år 2050. 

De fyra största producenterna svarade 2010 för 82 % av den elproduktion i Tyskland som inte 
kom från stödberättigad förnybar energi. 

Juli 2011 fanns det i Tyskland 869 nätföretag. De flesta av dessa bedrev också elförsäljning eller 
ingick i integrerade företagsgrupper med elförsäljning. 70 % av försäljningsföretagen är lokala 
aktörer och säljer bara el i det egna nätområdet eller i upp till 10 nätområden i den egna 
regionen. Bara 8 % av försäljningsföretagen är nationella i sådan mening att de säljer el i fler än 
300 nätområden. 

Bytesfrekvensen är låg i Tyskland. Ungefär 6 % av kunderna byter leverantör under ett år. 

2.2 Nytt regelverk 2008 
Oktober 2008 trädde ett nytt regelverk i kraft som innebär att elkunderna i Tyskland kan fritt 
välja mätarleverantör och leverantör av mätningstjänster. Det nya regelverket aviserades i det 
integrerade energi- och klimatpaket som förbundsregeringen lade fram 2007 som ett medel 
för att få energieffektivitet och bättre energistyrning. När lagförslaget presenterades angavs 
det att konkurrensen skulle öppna för prismässiga fördelar för förbrukarna och framför allt för 

                                                           
1 Monitoringbericht 2011, Bundesnetzagentur 2011 
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tekniska innovationer i mätningsverksamheten samt främja smarta nät-koncept2. Det angavs 
som ett uttalat mål att inom en tidsrymd om sex år skulle en heltäckande övergång till smarta 
mätare ske så långt som detta är ekonomiskt försvarligt.  

Energimarknadslagen EnWG3 kompletterades med ett antal nya paragrafer. § 21 b behandlar 
mätarplatshantering. Det anges att mätarplatshantering är en uppgift för nätföretaget om inte 
nätanvändaren har träffat någon annan överenskommelse. Nätanvändaren kan avtala med en 
tredje part om mätarplatshantering4 förutsatt att denne uppfyller de krav och föreskrifter som 
gäller. Nätägaren har rätt att avvisa en tredje part om denne inte uppfyller de föreskrifter och 
krav som gäller. I annat fall ska nätägaren och den tredje parten sluta erforderliga avtal för 
genomförande av bytesprocessen. Nätanvändaren kan också avtala med en tredje part att 
denne ska leverera mätningstjänster5 även om mätaren fortsätter att vara nätbolagets ansvar. 
Ett avtal om endast mätningstjänster förutsätter att mätaren inte avläses elektroniskt. 

Mättillträdesförordningen MessZV6 innehåller närmare föreskrifter. Det anges att nätbolagen 
på internet ska publicera ramavtal med tredje part beträffande mätarplatshantering och 
mätningstjänster. Ramavtalen ska ange vilka minimikrav som gäller. Om en tredje part upphör 
att vara ansvarig för mätarplatshantering eller mätningstjänster utan att nätanvändaren slutit 
avtal med någon annan tredje part är nätbolaget berättigat och förpliktigat att omedelbart ta 
över ansvaret för mätarplatshanteringen eller mätningstjänsterna. 

Det bör observeras att det nya regelverket omfattar alla elkunder och alla gaskunder. När 
kunden aktivt väljer operatör för mätarplatshantering ska kunden erbjudas möjligheten att 
välja en smart mätare i stället för en konventionell mätare. När en kund väljer en ny mätare 
ska den tidigare mätoperatören demontera sin mätare. I flertalet av fallen väljer nätbolagen 
att destruera demonterade mätare även om de skulle vara fullt funktionsdugliga. 

Elkunder med en årlig förbrukning överstigande 100 000 kWh ska sedan länge ha s.k. 
registrerande lastmätning (rLM). Det innebär att såväl energi och effekt ska mätas avseende 
varje kvart. För rLM-kunder gäller att kvartsvis balansavräkning sker efter varje dag.  

Kunder med en årlig förbrukning understigande 100 000 kWh har däremot oftast årlig 
avläsning och avräknas utifrån en standardiserad lastprofil (SLP). SLP är en sorts typkurva som 
anger hur förbrukningen fördelas mellan årets olika timmar. Det är nätbolaget som bestämmer 
lastprofilens fördelning mellan de olika timmarna. Ett nätbolag kan välja att definiera kunderna 
i olika kategorier och ge dem olika SLP. Nätbolaget är ansvarigt för balansavvikelser till följd av 
skillnader mellan förbrukning enligt SLP och verklig förbrukning. 

                                                           
2 Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb, 
Gesetzentwurf der Bundesregierung von 28.02.2008 
3 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) 
4 Messstellenbetrieber 
5 Messdienstleiter 
6 Verordnung über Rahmenbedingungen für den Messstellenbetrieb und die Messung im Bereich der 
leistungsgebunden Elektizitäts- und Gasversorgung (Messzugangsverordnung - MessZV) 
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2.3 Marknadsförändringar de första åren efter införandet av det nya regelverket 
Den tyska energimarknadsregleringsmyndigheten Bundesnetzagentur redovisar i sin års-
rapport för 20117 data beträffande 2010 avseende vilka marknadsförändringar som den nya 
regleringen har medfört.  

När det gäller kunder med standardiserad lastprofil (SLP-kunder), dvs. kunder med en 
förbrukning understigande 100 000 kWh per år, har tredjepartsföretag övertagit ansvaret för 
mätarplatshantering och mätningstjänster avseende 135 000 mätpunkter (0,3 % av totala 
antalet). Härav har 36 000 mätpunkter utrustats med elektroniska mätare och 99 000 med 
icke-elektroniska mätare. I tillägg har tredjepartsföretag övertagit ansvaret för 
mätningstjänster avseende 522 000 mätpunkter där nätföretaget är fortsatt ansvariga för 
mätaren (1,2 % av totala antalet mätpunkter avseende SLP-kunder). 

När det gäller kunder med registrerande lastmätning (rLM-kunder), dvs. kunder med en 
förbrukning överstigande 100 000 kWh per år, har tredjepartsföretag övertagit ansvaret för 
mätarplatshantering och mättjänster avseende 37 000 mätpunkter (11 % av totala antalet 
mätpunkter avseende rLM-kunder). 

Regleringen av nätbolag innebär att deras kostnader för mätställeshantering, mätning och 
avräkning ska särskiljas som separata poster på fakturan. BNA anger i sin årsrapport följande 
genomsnittliga ersättningar för två olika typkunder per den 1 april 2011. 

För hushållskunder med en årsförbrukning om 3 500 kWh är den genomsnittliga årliga 
ersättningen 0,24 cent/kWh för mätställeshantering (totalt ca 8,4 €), 0,11 cent/kWh för 
mätning (totalt ca 3,9 €) samt 0,34 cent/kWh för avräkning (totalt ca 11,9 €).  

För yrkeskunder med en årsförbrukning om 50 000 kWh är den genomsnittliga årliga 
ersättningen 0,06 cent/kWh för mätställeshantering (totalt ca 30 €), 0,05 cent/kWh för 
mätning (totalt ca 25 €) samt 0,07 cent/kWh för avräkning (totalt ca 35 €).  

För rLM-kunder med en årlig förbrukning överstigande 100 000 kWh anger BNA inga 
typkundsberäkningar. För rLM-mätning gäller dock omfattande krav på vad som ska mätas och 
med vilken noggrannhet det ska mätas. En konsultrapport till BNA anger att dagens rLM-
mätning är mycket kostnadsintensiv8. Rapporten pekar på att högsta tillåtna ersättning enligt 
regleringen är 296,56 € per år för mätkostnader och 234,21 € per år för avräkning.   

En kund som väljer tredje part för mätställeshantering och mätning behöver fortsättningsvis 
inte betala ersättning till nätbolaget för mätvärdeshantering och mätning men ska även 
fortsättningsvis betala ersättningen för avräkning eftersom det är nätbolaget som står för 
avräkningen. 

Det bör observeras att i Tyskland gäller redan ”Supplier Centric Model”. Elhandelsbolagen är 
den huvudsakliga kontaktpunkten för elkunderna. Endast när det gäller nyanslutning eller 
nätproblem är det nätbolaget som ska kontaktas. Elhandelsföretaget sänder ut gemensamma 

                                                           
7 Monitoringbericht 2011, Bundesnetzagentur 2011 
8 Ökonomische und technische Aspekte eines fläschendeckenden Rollouts intelligenter Zähler, EnCT, 
BBH och ECOFYS 2009 
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fakturor för nät och elhandel. Fakturorna inkluderar också mätning och mätvärdeshantering 
såvida kunden inte valt en annan tredje part än elhandelsföretaget för dessa uppgifter. 

2.4 Exempel på marknadserbjudanden 
Enligt vad vi erfarit förekommer det till mindre elkunder i stort sett inga separata erbjudanden 
rörande mätarplatshantering eller mätningstjänster. 

Reformen har däremot drivit på en strukturomvandling vad gäller mätarhantering inom de 
större elbolagen. De större koncernerna har fört över mätarhanteringen till särskilda 
servicebolag inom koncernen som säljer mättjänster till såväl koncernens nätföretag som 
koncernens elhandelsföretag. Däremot säljer de inte separata tjänster direkt till kunderna.  

Erbjudanden om byte till tredje part för mätarplatshantering är för mindre kunder nästan helt 
uteslutande från elhandelsföretag som önskar knyta kunden närmare till sig genom att erbjuda 
en uppgraderad produkt. Erbjudanden som inkluderar smarta mätare framhåller att kunden 
får bättre information om sin förbrukning genom exempelvis display för visning av 
realtidsförbrukning och inloggning på en personlig hemsida med visualisering av 
förbrukningsdata, jämförelsesiffror och rådgivning. Vidare framhålls att elektronisk avläsning 
innebär att kunden slipper alla problem som manuell avläsning medför och att leverensavbrott 
registreras automatiskt.   

Elhandelsföretagets erbjudanden kan innefatta en övergång till tidstariffer där förbrukningen 
under låglasttid debiteras efter en lägre taxa och förbrukningen under höglasttid efter en 
högre taxa. Det framhålls att kunden då kan påverka sin elkostnad inte bara genom 
förbrukningsminskningar utan också genom att förändra sitt förbrukningsmönster. Exempelvis 
RWE erbjuder produkten ”Smart Home” som också inkluderar automatisk av- och tillkoppling 
av utrustning. Många nätföretag har fastställt särskilda standardlastprofiler för kunder med 
tidstariff. 

Vi har intervjuat företrädare för E.ON Avacon AG och Ista International GmbH för att få 
information om vilka marknadserbjudanden som  dels ett integrerat energiföretag, dels ett 
oberoende mätningsföretag gör med anledning av det nya regelverket i Tyskland. 

E.ON Avacon är ett av E.ONs sju distributionsföretag i Tyskland. Kraven på unbundling har 
medfört att E.ON Avacon AG numera är ett nätföretag medan elförsäljningen bedrivs inom 
E.ON Avacon Vertrieb GmbH. Styrningen av nätföretagen är separat från styrningen av 
försäljningsföretagen. De fyra nordliga distributionsföretagen har bildat ett gemensamt 
serviceföretag E.ON Best Service GmbH för processerna mätställeshantering, mätdata-
hantering, leverantörsbyten, avräkning, kundkontaktshantering, kravhantering och 
avstängningar. E.ON har också bildat ett för Tyskland gemensamt bolag mätbolag E.ON 
Metering GmbH. Mätningsbolaget har inga egna kunder som inte tecknat avtal med E.ONs 
försäljningsbolag. 

E.ONs försäljningsbolag har ett kunderbjudande som inkluderar övergång till smart mätare. En 
kund som accepterar erbjudandet ska dels teckna ett tvåårigt avtal med försäljningsbolaget 
om produkten E.ON EnergieNavi, dels teckna ett tvåårigt avtal med mätbolaget E.ON 
Metering. Försäljningsavtalet innefattar dels övergång till en tidstariff med ”normaltariff” 
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07.00-20.59 och ”spartariff” 21.00-06.59, dels tillgång till en lösenordsskyddad kundportal med 
förbrukningsdata. Mätningsavtalet innefattar installation och drift av en smart mätare. I slutet 
av 2011 var avgifterna enligt mätningsavtalet 79 € plus moms i engångsavgift och 30 € plus 
moms i årlig avgift för mätarplatshantering och mätningstjänster. Mätningsbolaget är tredje 
part och ansvarigt för mätningsverksamheten och beställer utförandet av denna från det 
gemensamma serviceföretaget. 

När kunden inte valt någon tredje part för mätarplatshantering och mätningstjänster är det 
nätföretaget som är ansvarigt för mätningsverksamheten och beställer utförandet från det 
gemensamma serviceföretaget.  

I båda fallen är det således det gemensamma serviceföretaget som är utförare men beställare 
är mätningsbolaget när kunden har valt E.ON som tredje part medan nätföretaget är beställare 
när kunden inte valt någon tredje part för mätarplatshantering och mätningstjänster. 

Ista International finns i 25 länder. I Tyskland är huvudverksamheten att ta fram 
avräkningsunderlag för 4,3 miljoner lägenheter avseende värme, vatten och gas. Denna 
verksamhet är föranledd av lagkrav som tvingar fastighetsägarna att svara för individuell 
mätning hos lägenhetsinnehavarna och att fördela fastighetens kostnader för värme, vatten 
och gas utifrån denna mätning. Ista har utvecklat system som möjliggör automatiserad 
mätaravläsning och att förbrukningen visualiseras i en kundportal. Man redovisar också 
energieffektivitetsindex till kunderna. I Tyskland utför man även outsourcade mättjänster för 
gas-, vatten- och värmeföretag men i stort sett inte för elnätsföretag. 

Ista har valt att avvakta med att aktivt gå in på den nya konkurrensutsatta 
elmätningsmarknaden i Tyskland. Regelverket är ofullständigt och det är oklara konsekvenser 
för nya aktörer, t.ex. beträffande konsekvenserna vid kundflytt. Det är svårt att bedöma hur 
ett mer preciserat regelverk kommer att se ut och därför svårt att bedöma långsiktig 
lönsamhet. Hittills har elmätningsmarknaden också utvecklats mycket långsamt. De som tagit 
mätningskunder från nätföretagen är de befintliga elföretagen som kunnat ge kunderna 
integrerade elförsäljnings- och mätningserbjudanden. 

2.5  Sammanfattande bedömning och aktuell diskussion  
Konkurrensutsättningen av mätning och rapportering av el har hittills framför allt varit 
intressant för större kunder.  Möjligheten att teckna avtal med tredje part (annat företag än 
nätföretaget) om mätarplatshantering hade t.o.m. 2010 utnyttjats av var tionde kund med en 
förbrukning överstigande 100 000 kWh.  

Särskilt företag med många geografiskt utspridda lokaler, t.ex. fastighetsföretag och 
affärskedjor, har funnit det intressant att teckna ett samlat avtal med ett elhandelsföretag som 
inkluderar en enda operatör för mätarplatshantering. De kan därigenom få en enda faktura 
och en gemensam mätdatarapportering som möjliggör benchmarking mellan olika lokaler. 

När det gäller kunder med en förbrukning understigande 100 000 kWh var det bara tre 
promille som t.o.m. 2010 valt en tredje part för mätarplatshantering. I tillägg hade en procent 
av antalet kunder valt en tredje part för mättjänster (detta har varit intressant bl.a. för företag 
inom servicesektorn med många lokaler med låg förbrukning).   
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De hushållskunder som valt en tredje part för mätarplatshantering bedöms framför allt vara 
”teknikentusiaster” och kunder med ett särskilt energieffektiviseringsintresse. Bytesprocessen 
går dock mycket långsamt. Endast en promille av hushållskunderna hade vid utgången av 2010 
bytt till en smart mätare från en tredje part.  

Det bör observeras att även om en kund får en smart mätare av sin nye leverantör är det 
nästan ingen sådan kund som övergår till avräkning baserad på verklig förbrukning. En sådan 
övergång skulle innebära att kunden övergår från att vara en SLP-kund (schablonavräknad 
kund) till att vara en rLM-kund (kvartsavräknad kund) och därigenom få betydligt högre 
kostnader. Ett skäl för kostnadsökningen är att en rLM-kund måste betala en mycket högre 
avräkningsersättning till nätbolaget än vad en SLP-kund behöver göra. Till detta kommer att de 
smarta mätare som erbjuds hushållskunder inte nödvändigtvis uppfyller alla de krav som 
föreskrivits för en rLM-mätare.  

Frågan om avräkning baserad på verklig förbrukning även för kunder med en årlig förbrukning 
understigande 100 000 kWh verkar i Tyskland ännu inte vara någon viktig fråga. Många 
bedömer t.o.m. att de tyska kunderna inte ens önskar månatlig avräkning i stället för årlig. 
Argumentet är att en månatlig avräkning skulle ge varierande elkostnader under året i stället 
för den jämna elkostnad som kan fås när den årliga elkostnaden sprids jämnt över året.  

Prioriteringen av en introduktion av smarta mätare tycks i stället vara kopplad till 
uppfattningen att smarta mätare mer eller mindre automatiskt bör leda till lägre förbrukning 
genom att kunden får bättre information om sin förbrukning. Däremot betonas inte de extra 
fördelarna för hanteringen av tillfälliga pristoppar som erhålls om även mindre kunder genom 
avräkning baserad på verklig förbrukning får incitament att flytta sin förbrukning eller göra 
tillfälliga förbrukningsneddragningar. 

Bundesnetzagentur presenterade december 2011 sina principiella ståndpunkter beträffande 
”smart grids” och ”smart markets”9. I rapporten diskuteras hur en ökad andel förnybar el ska 
kunna integreras i energisystemet. Det konstateras att det är ett stort behov av 
nätutbyggnader men det betonas att nätutbyggnader ska vara samhällsekonomiskt lönsamma.  
Alternativet till att även den förnybara elen ska reagera på nätrestriktioner och 
marknadssignaler är att en allt större nätutbyggnad och en allt större mängd reservkraftverk 
blir nödvändig.   

Myndigheten framför att förnybar el måste integreras såväl i nätet som i marknaden. Det 
behövs såväl ”smart grids” som ”smart markets”. För framtiden behövs framför allt en 
koordinerad handel mellan marknadens aktörer och Bundesnetzagentur ser innovation och 
vidareutvecklade elmarknader som vägen framåt. Handelslösningar ges prioritet i de fall när 
det är möjligt att hantera ett nätproblem med antingen en nätlösning eller en handelslösning. 
Smarta nät behövs men nätet ska i förhållande till marknaden ha en tjänande roll. 

Rapporten är inte konkret när det gäller hur ”smarta” regionala eller lokala marknader ska 
kunna växa fram. En möjlighet som framförs är att lokala kunder och lokala producenter 
samarbetar i att organisera lokala virtuella balanskretsar i nätområden med lokala nätproblem. 

                                                           
9 ”Smart Grid” und ”Smart Market”, Eckpunktepapier, Bundesnetzagentur, 2011. 
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Samarbetet kan också innefatta energilager. Tanken synes vara att producenterna på så sätt 
ska kunna optimera mellan åtgärder på produktions- och förbrukningssidan. Det slås dock fast 
att konkurrens på elmarknaden ska vara i fokus vid omställningen av det tyska 
elförsörjningssystemet. Samarbete med lokala producenter får inte förhindra kundernas 
möjlighet att välja leverantör och nätföretagen får inte överta uppgifter från marknaden.  

Integritetsfrågor kopplade till smarta mätare har kommit att uppmärksammas allt mer i 
Tyskland. Många ser lagring av tidsupplösta värden hos elhandels- och nätföretag som en 
inskränkning i privatlivet. De anser att förbrukningsvärdena från smarta mätare ska ses som 
privat information och att mätvärdena ska skyddas i enlighet med föreskrifterna i EU:s 
dataskyddsdirektiv. Det finns tolkningar som innebär att smarta mätare inskränker på 8:e 
artikeln i Europeiska konventionen gällande mänskliga rättigheter. 

Konkurrensutsättningen av mätning och rapportering av el har i Tyskland initierat en 
omstrukturering inom de integrerade elföretagen. Mätningsverksamheten har förts över till 
särskilda servicebolag.   

Den konkreta effekten när en kund väljer tredje part är därför hittills oftast att kunden kan 
välja en smart mätare och att den integrerade koncernens servicebolag får beställningen från 
koncernens elhandelsbolag i stället för från koncernens nätbolag.  

För alla de mindre nätbolagen i Tyskland bör de större koncernernas omstrukturering initiera 
nya strategiska frågeställningar. Ska de fortsätta med mätarhantering i egen regi eller ska de 
upphandla mätar- och rapporteringstjänster? Ska de i så fall upphandla från de större 
koncernernas servicebolag eller ska de upphandla från oberoende mätningsföretag? 
Besvarandet av dessa strategiska frågeställningar bör enligt vår bedömning kunna resultera i 
en fortsatt omstrukturering av tysk mätning och rapportering av el som innebär en förändrad 
roll för oberoende mättjänstföretag.  

Konkurrensutsättningen av mätning och rapportering av el har hittills inte inneburit att de 
oberoende mättjänstbolagen riktar direkta erbjudanden till mindre kunder. En sådan 
utveckling är kanske inte heller trolig ens på lite längre sikt. Direkta erbjudanden till mindre 
kunder kommer i så fall även fortsättningsvis att vara integrerade mätnings- och elförsäljnings-
erbjudanden från elhandelsföretag.  

För nätföretagen har konkurrensutsättningen av mätning och rapportering medfört 
omfattande kostnader för nya system och anpassningar av befintliga system. Exempelvis angav 
E.ON Avacon att deras andel av E.ONs systemanpassningskostnader för den nya 
mätningsregleringen var 2,5 miljoner €. Extra kostnader för systemdrift och personal uppgår 
till ca 1,2 miljoner € årligen. Dessa kostnader framstår som mycket höga om de är 
representativa också för andra nätföretag (E.ON Avacons nät ansluter ca 3 % av Tysklands 
befolkning) och om hänsyn tas till det fåtal kunder som hittills valt tredje part för mätning och 
rapportering. 

Ett samlat intryck från våra kontakter med tyska myndigheter och företag är att ingen 
uppfattar att konkurrensutsättningen av mätning och rapportering har varit nödvändig för att 
få till stånd den utveckling av smarta mätare och nya produkter som hittills skett i Tyskland. 
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Tvärtom ses det som ett problem att introduktionen varit så långsam som den hittills varit. Det 
är intressant att notera att man i Tyskland uppfattar att marknadsandelen för smarta mätare 
är minst 90 % i Sverige eftersom nästan alla svenska mätare fjärravläses. En konsultrapport 
2009 till Bundesnetzagentur konstaterar att under befintliga ramförutsättningar är en 
heltäckande övergång till smarta mätare inte att förvänta i Tyskland10.    

Den tyska branschföreningen BDEW arbetar för att det i stället ska bli en uppgift för 
nätföretagen att svara för övergången till smarta mätare och betonar att en sådan förändring 
möjliggör både en snabbare och en kostnadseffektivare övergång. Regleringsmyndigheten 
Bundesnetzagentur framför å andra sidan främst principiella skäl för att övergången till smarta 
mätare bör vara marknadsdriven och inte driven av nätföretagen som en monopoluppgift.  

                                                           
10 Ökonomische und technische Aspekte eines fläschendeckenden Rollouts intelligenter Zähler, EnCT, 
BBH och ECOFYS 2009 
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3. NEDERLÄNDERNA 

3.1 Elmarknaden i Nederländerna 
Nederländerna har 16 miljoner invånare.  

Elproduktionen 2010 var 115 TWh, varav 33 % kom från decentrala produktionsanläggningar11. 
Nettimporten var 3 TWh. Förbrukningstoppen under 2010 var 19 000 MW. 

Det finns ca 25 aktiva producenter i Nederländerna. De fyra största svarar för 75 % av 
produktionen. 

Elförsäljningen domineras av tre stora företag. De tre största svarade 2010 för 80 % av 
elförsäljningen. Deras dominans har dock minskat något. År 2004 svarade de tre största för 86 
% av elförsäljningen. I Nederländerna måste ett företag ha licens för att få sälja el till 
småförbrukare. Under 2010 hade 35 företag sådan licens. Några av företagen ingick i samma 
koncern men totalt hade 25 olika företagsgrupper elförsäljningslicens. Ca 10 % av kunderna 
byter leverantör under ett år. 

Vid sidan om stamnätsföretaget TenneT finns det i Nederländerna nio nätföretag. De 
holländska nätföretagen ingick tidigare i integrerade företagsgrupper. Nederländerna 
beslutade 2007 en lag om ägarmässig unbundling mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt 
verksamhet12. Enligt lagen skulle uppdelningen vara genomförd senast 1 januari 2011. Vid den 
tidpunkten hade sådan uppdelning genomförts för alla nätföretag utom två. De två som 
fortfarande ingår i integrerade företag har överklagat och fått delvis rätt i lägre instanser. 
Ärendet är nu hos Nederländernas högsta domstol som har begärt ett yttrande från EU-
domstolen. Övriga nätföretag har nu offentliga ägare från regioner och kommuner. 

Uppdelningen av de integrerade företagen har också förändrat den nederländska 
energibranschföreningens roll. Tidigare representerade EnergieNed såväl produktion, 
försäljning och nät. Den år 2008 ombildade branschföreningen Energie-Nederland 
representerar nu de energiverksamheter som bedrivs i konkurrens medan nätföretagen har 
organiserat sig i en särskild förening. 

Ett särdrag för energimarknaden i Nederländerna är gasens starka ställning. Det finns 7,5 
miljoner elmätare och 7 miljoner gasmätare. Detta innebär att mer än 90 % av elkunderna 
också är gaskunder. För de flesta elkunder är också gasförbrukningen betydligt större än 
elförbrukningen. Gasförbrukningen i Nederländerna var 500 TWh år 2010, dvs. drygt fyra 
gånger större än elförbrukningen. 

3.2 Konkurrensutsättning av mätningsmarknaden år 2000 
Nederländerna beslutade år 2000 att mätningsmarknaden skulle bli konkurrensutsatt. 
Huvudargumentet verkar ha varit att eftersom mätningsmarknaden kunde konkurrensutsättas 
borde den också konkurrensutsättas. Den dåvarande holländska branschorganisationen 
EnergieNed argumenterade mot beslutet. 

                                                           
11 2011 National Report of Energiekamer to the European Commission, Energiekamer 2011 
12 Splitsingswet 
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Stamnätsföretaget TenneT fick i uppgift att godkänna företag som önskade vara aktörer på den 
konkurrensutsatta mätarmarknaden. 

Reformen infördes stegvis och omfattade hela marknaden från 2004. 

År 2007 gjordes en översyn av mätningsmarknaden. Det konstaterades att reformen inte 
resulterat i några kostnadsminskningar. Tvärtom hade kundernas mätningskostnader ökat med 
86 % under åren 2000 – 2006.  

Endast ett företag, Oxxio, hade valt att i någon nämnvärd utsträckning marknadsföra 
kunderbjudanden kopplade till mätning. Oxxio, som är ägt av Centrica (ett av de sex stora 
brittiska integrerade energiföretagen), valde först en prispressarstrategi men övergick 2005 till 
att erbjuda kunderna installation av en smart mätare och att få mätdata över nätet till en 
personlig hemsida med detaljerad information om energiförbrukningen. Det förekommer 
också att oberoende företag levererar mättjänster och energirådgivning till främst större 
industrikunder.  

I övrigt konstaterade översynen att man inte hade fått några förbättringar i fråga om vare sig 
tjänsteutbud, nya aktörer eller upplevd service. Däremot hade det uppstått administrativa 
problem kring överföring av mätdata och saknade mätdata. Kunderna var oinformerade om 
den nya mätningsmarknaden och också ointresserade. Slutsatsen i 2007 års översyn blev att 
mätningsmarknaden inte fungerade och att en ny reform måste göras. 

I avvaktan på en mer långsiktig reform beslutades som en kortsiktig åtgärd att fr.o.m. 2008 
införa en prisreglering avseende mätningstjänster. Regleringen innebar att en maximal tariff 
avseende mätningstjänster fastställdes av regleraren Energiekamer. Tariffen beräknades som 
det genomsnittliga priset 2005 (året med det dittills högsta genomsnittspriset) plus index. För 
år 2010 var den maximala tariffen för mätningstjänster 25,33 €. I praktiken har alla holländska 
elkunder betalat den maximala tariffen sedan den infördes 2008.     

3.3 Planerad reform år 2009 
För den mer långsiktiga reformeringen av mätningsmarknaden fastlades målet att 
mätningsmarknaden ska tjäna och underlätta konkurrensen på elförsäljningsmarknaden. Detta 
innebar att mätningsmarknaden inte skulle vara en i förhållande till elförsäljningsmarknaden 
parallellställd marknad. I stället sågs elförsäljningsmarknaden som elmarknadens 
kärnverksamhet och mätningen som en stödverksamhet. 

Ett huvudmål var också att på effektivaste sätt få till stånd en snabb övergång till smarta 
mätare. Regeringen redovisade i en proposition till parlamentet sin avsikt att alla el- och 
gasmätare skulle ersättas av smarta mätare. Elmätarna skulle registrera förbrukningen varje 
kvart och gasmätarna skulle registrera förbrukningen varje timme. Juli 2009 skulle övergången 
börja och omfatta nya hus, renoverade hus och kunder som så önskade. En massiv övergång 
omfattande samtliga kunder skulle sedan börja i slutet av 2011 och slutföras i slutet av 2017. 

Regeringen konkluderade beträffande mätningsmarknaden att den borde stängas och att 
mätning åter skulle bli en uppgift för nätföretagen. Såväl Energie-Nederland (de 
konkurrensutsatta företagens branschorganisation) som nätföretagens branschorganisation 
stödde denna förändring. 
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Efter det att propositionen lagts fram uppstod en mycket infekterad debatt kring riskerna för 
att smarta mätare skulle komma att kränka integriteten. Nätföretagen skulle genom 
kontinuerlig överföring av data från smarta mätare kunna få fullständig kontroll över 
människors privatliv. Smarta mätare kallades ”slimme meters” och ett återkommande 
argument var att ”slimme meters” skändar individernas integritet. 

Integritetsdebatten blev så intensiv att propositionen avvisades av det holländska parlamentet 
mars 2009. 

3.4 Reviderad reform   
Efter parlamentets avvisande av den första propositionen omprövades reformen och en ny 
proposition utarbetades och godkändes av parlamentet. 

En viktig förändring i den nu aktuella reformen är att kunden ska avgöra vem som ska få 
mätdata och med vilken tidsupplösning data ska översändas. En kund som så önskar ska kunna 
välja att bara årsförbrukningen rapporteras. Konsumentorganisationer och datasäkerhets-
experter ska involveras i det fortsatta arbetet för att säkerställa prioriteringen av 
integritetsfrågor. Regelverket har kompletterats så att alla mätdata omfattas av den 
holländska datasäkerhetslagen. 

En annan viktig förändring är att övergången till smarta mätare inte ska vara tvingande utan 
frivillig. Den första etappen är tvåårig och innefattar endast nya hus och kunder som önskar en 
övergång till en smart mätare. Den första etappen ska utvärderas av NMa som är den 
holländska konkurrensmyndigheten (NMa inkluderar också Energiekamer som är den 
holländska regleraren för el och gas). Två huvudfrågor i utvärderingen ska vara kundernas 
tillfredsställelse och attityder och i vilken utsträckning lagstiftningen uppfyllts. Baserat på 
utvärderingen kommer ministern att återkomma till parlamentet i frågan om en mer storskalig 
introduktion av smarta mätare. Även i en kommande storskalig introduktion ska principen om 
frivillighet gälla.  

Den reviderade reformen innebär precis som den planerade reformen 2009 att den 
konkurrensutsatta mätningsmarknaden ska stängas. En sådan stängning skedde vid utgången 
av år 2011. Fr.o.m. årsskiftet ska alla mätare installeras, ägas och underhållas av nätföretagen. 
En stor fråga inför årsskiftet var på vilka villkor Oxxios 120 000 mätare skulle överföras. Ett 
avtal kunde till slut tecknas mellan nätföretagen och Oxxio december 2011. 

För kunder med ansluten effekt större än 3x80 A är det dock fortfarande en fri mätarmarknad 
där kunden kan välja mätare och mätaroperatör. 

När det gäller data från kundernas mätare innebär den reviderade reformen dock inte en 
återgång till att nätföretagen ska långsiktigt ha samma roll och ansvar som innan den tidigare 
konkurrensutsättningen. Nätföretagen ska bara få tillgång till de data de behöver för sin 
verksamhet och det ska inte vara nätföretagen som avgör hur kundens mätdata ska hanteras 
och rapporteras. I stället betonas att det är kunden som ska kunna välja. 

3.5 Kunden ska kunna välja hur mätdata ska hanteras och rapporteras   
För att möjliggöra kundval avseende hantering och rapportering av data har man fastställt att 
de nya smarta mätarna ska ha standardiserade portar. 
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Figur 1    Standardiserade portar för nya smarta mätare i Nederländerna   

Port P1 är kundens port där display och annan utrustning kan anslutas för att kunden ska 
kunna få tillgång till mätvärden i realtid. Förhoppningen är att olika företag ska komma att 
erbjuda tjänster och applikationer kopplade till port P1 och att kunden därmed ska erhålla en 
större valfrihet. Port P1 möjliggör också för kunden att överföra data till andra än kundens 
nätföretag och elhandelsföretag (t.ex. rådgivningsföretag) om kunden så önskar.  

Port P2 möjliggör koppling till andra smarta mätare hos kunden, t.ex för vatten och andra 
nyttor. Porten används inte i nuläget. 

Port P3 är nätbolagets och elhandelsbolagets port. Kunden kan avgöra med vilken 
tidsupplösning data ska översändas (t.ex. per kvart, timme, dygn, månad eller år). Porten kan 
också blockeras om kunden så önskar. Vid blockerad port P3 måste kunden själv läsa av och 
rapportera in förbrukningen. Blockering av port P3 hindrar inte att kunden använder port P1 
helt efter eget val. Om kunden har både en smart elmätare och en smart gasmätare kan port 
P3 ansluta till den andra mätaren och rapporteringen till nätbolag och elhandelsbolag 
samordnas från den andra mätarens port för extern kommunikation. För de kunder som inte 
väljer att blockera port P3 underlättas leverantörsbyten eftersom mätvärdena kan inhämtas 
per automatik. 

Avsikten är att fr.o.m. 1 april 2013 ska kundens elhandelsbolag överta ansvaret från nätbolaget 
för hantering av data som översänds via port P3.  

Data som överförts från port P3 avses komma att lagras på en datahub. Lagrade data ska 
endast vara tillgängliga för det elhandelsbolag kunden har ett avtal med. Grundprincipen är att 
mätdata tillhör kunden och att endast de aktörer som får behörighet av kunden ska få tillgång 
till data. Mätdata betraktas som personuppgifter och måste hanteras och skyddas i enlighet 
med den holländska datasäkerhetslagen. 

För nya smarta mätare har standardiserade portar enligt ovan och vissa basfunktioner 
fastställts. Enligt vad vi erfarit har några redan nätbolag börjat komplettera mätarna med 
ytterligare funktioner att erbjuda kunderna och även erbjudit kunderna att komplettera en 
mätarinstallation med montering av display. Avsikten har varit att nätföretagen ska underlätta 
för den fria marknaden och inte att nätföretagen själva ska erbjuda tjänster och på så sätt 
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störa framväxten av en marknad för nya tjänsteleverantörer. Det finns en oro att andra aktörer 
ska få en konkurrensnackdel i förhållande till nätföretagen och svårare att erbjuda sina tjänster 
och t.o.m. kanske välja att avstå från att marknadsföra sina tjänster.   

3.6 Sammanfattande bedömning och aktuell diskussion 
En viktig lärdom från Nederländerna är att det är viktigare för kunden att kunna välja hur 
mätdata hanteras och rapporteras än att kunna välja vem som ska äga och underhålla kundens 
mätare. 

Den konkurrensutsättning som påbörjades år 2000 visade att mätarplatshantering och 
mättjänster kan konkurrensutsättas och att dessa verksamheter inte nödvändigtvis behöver 
vara en integrerad del av den monopolreglerade nätverksamheten. 

Resultatet av konkurrensutsättningen blev dock i Nederländerna inte en effektivare 
verksamhet och sänkta kostnader för kunderna. Tvärtom höjde kundernas kostnader kraftigt. 
En viktig förklaring är nog att det finns betydande stordriftsfördelar om mätarinstallationer och 
mätarunderhåll sker geografiskt samordnat.    

Endast ett företag valde att i någon nämnvärd utsträckning marknadsföra kunderbjudanden 
kopplade till mätning. I övrigt uppstod inga förbättringar i fråga om vare sig tjänsteutbud, nya 
aktörer eller upplevd service. Däremot uppstod administrativa problem kring överföring av 
mätdata och saknade mätdata. Kunderna var inte bara oinformerade om den nya 
mätningsmarknaden utan de var också ointresserade. Efter 2007 års översyn var det i 
Nederländerna en bred enighet om att den existerande mätningsmarknaden inte fungerade.  

Nederländerna svängde därefter till att inte längre se mätningen som en egen marknad utan 
som en stödverksamhet. Ett huvudmål för regeringen var att på effektivaste sätt få till stånd en 
snabb övergång till smarta mätare och en plan för en sådan övergång redovisades i en 
proposition till parlamentet. Beträffande mätningsmarknaden konkluderades att den borde 
stängas och att mätning åter skulle bli en uppgift för nätföretagen. 

Propositionen avvisades dock av det holländska parlamentet mars 2009. Det hade uppstått en 
mycket infekterad debatt kring riskerna för att smarta mätare skulle komma att kränka 
integriteten. Det framfördes att nätföretagen genom kontinuerlig överföring av data från 
smarta mätare skulle kunna få fullständig kontroll över människors privatliv.  

Efter parlamentets avvisande omprövades reformen på några grundläggande punkter. 
Omprövningen syftade framför allt till att stärka kundens valfrihet och till att reglera att 
mätdata ska betraktas som personuppgifter och hanteras och skyddas enligt den holländska 
datasäkerhetslagen. Övergången till smarta mätare ska inte längre vara tvingande utan frivillig. 
Om en smart mätare väljs ska kunden kunna välja med vilken tidsupplösning data rapporteras. 
Kunden ska kunna använda eller vidarebefordra mätdata utan att behöva begära dem från 
nätbolaget.  

Denna tredje omsvängning innebär att en ny syn på mätningsverksamheten formulerats. Precis 
som i den andra omsvängningen ska nätföretagen åter bli ansvariga för att äga, installera och 
underhålla mätarna.  
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”Ägandet” av mätdata förs däremot inte till nätbolaget utan det förs till kunden. I inget annat 
land har kundens äganderätt till mätdata tydliggjorts på det sätt som nu görs i Nederländerna. 
Man har fastställt att de nya smarta mätarna ska ha standardiserade portar och att en av 
portarna ska vara kundens port där display och annan utrustning kan anslutas för att kunden 
ska kunna få tillgång till mätvärden i realtid. Förhoppningen är att olika företag ska komma att 
erbjuda tjänster och applikationer kopplade till denna port och att kunden därmed ska erhålla 
en större valfrihet. Kundens port möjliggör också för kunden att överföra mätdata till andra än 
kundens nätföretag och elhandelsföretag (t.ex. rådgivningsföretag) om kunden så önskar. 

Denna nya syn på ”ägandet” av mätdata stärker inte bara kundens roll beträffande hantering 
och rapportering av mätdata. Den möjliggör framför allt för kunden att stärka sin roll och 
position på elmarknaden. Kunden får nya möjligheter att påverka sin elkostnad och att få 
ytterligare kundnyttor utöver dem som är kopplade till påverkan på elkostnaden. När kunden 
aktivt anpassar sin förbrukning till aktuella priser får kunden ekonomiska fördelar samtidigt 
som elmarknadens funktion förbättras. 

En möjlig vidareutveckling är att ett elhandelsföretag eller en annan aktör avtalar med kunden 
om att installera automatisk styrning av viss utrustning och samtidigt avtalar med 
stamnätsföretaget och kanske också det lokala nätföretaget om möjligheten att automatiskt 
bort- eller tillkoppla viss förbrukning under viss tid när vissa förutsättningar är uppfyllda. En 
sådan reserv för systemdriften kan vara en intressant komplettering av nuvarande reserver. 
För nätföretaget kan det vara intressant att köpa en aggregering av möjliga bortkopplingar 
som kan momentant avropas när överbelastning hotar. 

Sammanfattningsvis ser vi att mycket intressanta perspektiv öppnas genom den syn på 
kundrollen i samband med övergång till smarta mätare som nu har definierats i 
Nederländerna. Vi tror dock att mer omfattande förändringar i elmarknadens funktion till följd 
av den förstärkta kundrollen i mycket kommer att vara en långsiktig process. Av stor betydelse 
är i vilken takt elhandlare och andra företag utvecklar och marknadsför nya produkter och 
kontraktsformer som erbjuder kunderna ekonomiska fördelar när förbrukningsflexibiliteten 
utnyttjas.  
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4. STORBRITANNIEN 

4.1 Elmarknaden i Storbritannien 
Storbritannien har 61 miljoner invånare. 

Elproduktionen 2010 var 378 TWh. Gas stod för 175 TWh eller nära hälften av elproduktionen 
medan kol svarade för 108 TWh och kärnkraft svarade för 62 TWh. Förnybar el svarade för 7 % 
av elproduktionen varav vind 10 TWh. Nettoimporten var 3 TWh. 

Det brittiska parlamentet fastställde 2008 långtgående klimatmål. Till år 2050 ska de brittiska 
koldioxidutsläppen minska med minst 80 procent jämfört med 1990 års nivå. Till år 2020 ska 
de minska med minst 34 procent. En ökad elandel i slutanvändningen bedöms vara ett viktigt 
medel för att nå målen. Elandelen ska öka från 15 procent av den slutliga energianvändningen 
år 2010 till 20 procent år 2020 och 50 procent år 2050. Storbritanniens åtagande enligt EU:s 
förnybarhetsdirektiv innebär 15 procent förnybar energi år 2020. För elsektorns del bedöms 
åtagandet innebära att andelen förnybar el ska öka till 30 procent år 2020. En stor del av 
ökningen av förnybar el ska åstadkommas genom att vindkraften byggs ut till minst 26 000 
MW år 2020. Utmaningen för Storbritannien förstärks av att befintlig produktionskapacitet 
motsvarande en fjärdedel av den brittiska maxlasten beräknas läggas ned innan 2020 till följd 
av uttjänta kärnkraftverk och hårdare miljökrav för kolanläggningar.  

Sex företag (av den brittiska regleraren Ofgem benämnda Big Six) är helt dominerande 
elleverantörer och levererar el till 99,4 procent av hushållskunderna13. Hushållskundernas 
elanvändning är 119 TWh eller ungefär en tredjedel av den totala brittiska elanvändningen. Big 
6 är inte lika fullständigt dominerande i försäljningen till icke-hushållskunder där oberoende 
leverantörer svarar för 3-9 % beroende på segment.   

Big Six är integrerade företag och svarade 2010 för 68 % av elproduktionen. 
Elmarknadsreformen New Electricity Trading Arrangements (NETA) som infördes 2001 kom 
med sin betoning på bilateral krafthandel och sanktioner mot obalanser att ge 
konkurrensfördelar för stora företag och för integrerade företag och resulterade i en ökad 
marknadskoncentration. Reglerna för obalanser har senare successivt mildrats och blivit mer 
lika reglerna i andra europeiska marknader. Däremot är bilateral krafthandel fortfarande helt 
dominerande och kraftbörsernas andel av kraftomsättningen är liten jämfört med många 
andra europeiska länder. Storbritannien är ett av få länder där marknadskoncentrationen är 
större i elförsäljningen än i elproduktionen. 

Ofgem offentliggjorde 22 februari 2012 ett förslag till en intervention för att öka likviditeten i 
den brittiska krafthandeln14. Ofgem ser en ökad likviditet i krafthandeln som angelägen för att 
möjliggöra en ökad konkurrens mellan olika leverantörer. Särskilt betydelsefullt är en ökad 
likviditet i produkter som oberoende elhandlare behöver för prissäkring och att det utvecklas 

                                                           
13 2011 Great Britain and Northern Ireland National Reports to the European Commission, Ofgem, July 
2011.  
14 Retail Market Review: Intervention to enhance liquidity in the GB power market, Ofgem, February 
2012. 
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robusta referenspriser för långtidskontrakt. Ofgem föreslår därför ett tvingande krav för Big 6 
att i månadsvisa auktioner sälja olika former av långtidskontrakt. 

Big 6 var tidigare helt dominerande också i den brittiska nätverksamheten. De senaste åren har 
dock flera av Big 6 sålt sina nätbolag till bland annat riskkapitalbolag. Det är därför inte längre 
lika stark koppling mellan elförsäljningsbolag och nätbolag. För de olika regionerna gäller dock 
att det elförsäljningsbolag som var regionalt bolag när elmarknadsreformen genomfördes har 
en marknadsandel om 32-73 %, dvs fortfarande är det en relativt stark koppling till det 
försäljningsbolag som tidigare ingick i områdets regionala bolag. Andelen kunder som bytt 
leverantör är dock relativt hög och har de senaste fem åren varierat mellan 17 och 20 % per år. 

Under 2010 var gasanvändningen 1 093 TWh, varav 390 TWh användes av hushållskunder. Gas 
och el marknadsförs ofta integrerat och det är vanligt att ett leverantörsbyte omfattar både el 
och gas. Andelen kunder som bytt gasleverantör har de senaste fem åren varierat mellan 16 
och 19 % per år, dvs. i stort sett samma bytesandel som för el. Precis som för el är Big 6 helt 
dominerande i försäljningen av gas till hushållskunder. Andra leverantörer än Big 6 har bara 0,5 
% av antalet hushållskunder. 

4.2 Rätt för kunderna att äga mätare när marknaden öppnades 
Före elmarknadsreformen 1990 var det statligt ägda CEGB det enda elbolaget i England och 
Wales. Privatiseringen av CEGB innebar att det delades upp i tre produktionsbolag (varav ett 
statligt kärnkraftsbolag), tolv regionala distributionsbolag och ett stamnätsbolag.  

Ett slagord i reformen var ”Keep the generators from the grid”. Fokus var att producenterna 
inte fick äga nät. All producerad el skulle säljas day-ahead till en pool och distributionsbolagen 
skulle köpa el day-ahead från poolen. Däremot var det inget fokus på åtskillnaden mellan 
nätverksamhet och försäljningsverksamhet utan båda verksamheterna bedrevs inom de tolv 
distributionsbolagen. 

När reformen trädde i kraft 1 april 1990 fick ca 5 000 kunder med en ansluten effekt större än 
1 MW rätt att välja en annan leverantör än det regionala distributionsbolaget. Den kund som 
valde en annan leverantör måste ha mätare för halvtimmesmätning av elförbrukningen och ett 
modem och en fast linje till det centrala avräkningssystemet som administrerades av poolen. 
Det regionala distributionsbolaget fick sedan mätvärdena från det centrala 
avräkningssystemet. Eftersom de som kunde välja i den första fasen var stora kunder med 
teknisk kompetens och en hög elkostnad uppfattades de nya kraven inte som några avgörande 
tekniska eller ekonomiska hinder. När problem uppstod hade man möjlighet att lägga ned 
betydande resurser på att lösa problemen. Den kritik som kom från dem som bytte leverantör 
gällde i stället framför allt att spotpriserna ökade kraftigt under en period. 

1992 fick de stora kunderna formell rätt att äga sin egen mätare och att avtala med den 
mätningsoperatör de önskade. 

Det andra steget i marknadsöppningen var att fr.o.m. april 1994 fick alla 50 000 kunder med en 
ansluten effekt större än 100 kW rätt att välja en annan leverantör än det regionala 
distributionsbolaget. Även nu var det ett krav att kunden hade en mätare för 
halvtimmesmätning och ett kommunikationssystem för överföring av mätdata till en central 
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enhet. Nu skulle mätdata inte överföras direkt till poolens avräkningssystem utan till en 
nybildad centrala dataaggregerare United Kingdom Data Collection Services (UKDCS) som 
ägdes gemensamt av de 12 regionala distributionsbolagen. UKDCS skulle sedan sända data 
vidare till poolens avräkningssystem, till kundens leverantör och till kundens 
distributionsbolag. 

Resultatet av marknadsöppningens andra steg blev dock ett stort kaos. Några 
distributionsbolag hade inte sina system färdiga, fasta linjer för dataöverföring var inte 
installerade i tid och det var fel i de centrala systemen. Bara 4 000 av 9 000 kunder som valde 
ny leverantör hade funktionellt fungerande mätningssystem15. Totala ofakturerade intäkter 
uppskattades som mest ha uppgått till ca 1 000 miljoner pund. Bland orsaker till det stora 
mätarkaoset 1994/95 nämndes sent beslutade regler av regleraren Offer, oklart definierade 
ansvarsförhållanden och otillräckligt avdelade resurser. 

4.3 Mätning blev en del av försäljningsverksamheten när hela marknaden 
öppnades 

Enligt det ursprungliga reformbeslutet skulle det tredje steget träda i kraft 1 april 1998. Då 
skulle samtliga 22 miljoner kunder i England och Wales få rätt att välja leverantör. 

Det tredje steget genomfördes successivt inom varje regionalt distributionsföretags område 
under maj 1998 till maj 1999. Genomförandet skedde utan att något omfattande kaos 
uppstod. För mindre kunder som valde annan leverantör infördes en schabloniserad 
profilavräkning. 

Den ursprungliga ellagen och de ursprungliga distributionslicenserna betraktade 
nätverksamhet och försäljningsverksamhet som en enda aktivitet inom de regionala 
distributionsföretagen. Först 1998 när hela marknadsöppningen skulle genomföras fastlade 
regleraren Offer att nätverksamheten och försäljningsverksamheten måste bedrivas som 
separata verksamheter och att nätverksamheten måste bedrivas som en oberoende 
verksamhet i förhållande till försäljningsverksamheten.  

Samtidigt lanserades också begreppet ”supplier hub”. Elleverantören skulle vara kundens 
kontakt och ansvara för fakturering, kundtjänst, mätare och mätartjänster. Bakom den 
slimmade definitionen av nätverksamheten låg Offers önskan att kostnaderna för den 
reglerade nätverksamheten skulle vara så små som möjligt. De driftkostnader hos de regionala 
distributionsbolagen som fördes över till dessas konkurrensutsatta verksamhet uppgick totalt 
till 264 miljoner pund, varav 93 miljoner för mätning, 92 miljoner för kundtjänst och 8 miljoner 
för fakturering16. Det framfördes också argument att eftersom verksamheterna fördes till 
konkurrensutsatt verksamhet skulle konkurrensen medföra effektivare verksamhet och 
innovation och utveckling av nya produkter och tjänster. Uppdelningen skulle också innebära 
att det blev mer av konkurrens på lika villkor mellan ett områdes historiske leverantör och 
andra leverantörer.  

                                                           
15 The British Electricity Industry 1990-2010 – The Rise and Demise of Competition, Alex Henney 2011. 
16 Reviews of Public Electricity Suppliers 1998 to 2000, Distribution Price Control Review, Ofgem 
December 1999.  
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Förändringen till ”supplier hub” genomfördes utan någon större diskussion. Orsaken är nog att 
det mer sågs som en uppdelningsfråga om hur distributionsverksamheten skulle delas upp i en 
nätverksamhet och en försäljningsverksamhet än som en överflyttning av ansvar från 
nätföretag till elhandelsföretag. Det fanns ju inga existerande separata nätföretag. 

4.4 Dagens situation 
Den modell för mätningsverksamhet som successivt växte fram under 1990-talets 
marknadsöppning i England och Wales kvarstår än i dag. Sedan april 2005 är också 
elmarknaden i Skottland helt öppen för konkurrens och det är nu en integrerad marknad för 
England, Wales och Skottland. Två av Big 6-företagen är skotska.   

Det är elhandelsföretagen som är ansvariga för mätaravläsning och för att tillhandahålla 
mätare. En del företag bedriver verksamheten i egen regi men upphandlar ofta delfunktioner 
från en tredje part. Andra upphandlar mätningsverksamheten från ett servicebolag inom 
koncernen. En del företag upphandlar genomförandet av hela sin mätningsverksamhet från en 
tredje part.   

Den data hub-modell med en central databas för lagring och översändning av mätningsdata 
som utvecklades under 1990-talet kvarstår också idag. Jämfört med det bilaterala ansvar för 
information om mätningsdata som gäller i de flesta EU-länder innebär troligen den centrala 
databasen i Storbritannien att det blir mindre friktion vid leverantörsbyten. 

I Storbritannien har det jämfört med andra europeiska länder varit mer innovationer kring 
”prepayment meters” och andra mätare för hantering av kreditgränser. Detta kan höra 
samman med att landet har en komplicerad process för att stänga av kunder som inte betalat 
men det är nog framför allt en konsekvens av att mätningsansvaret ligger hos 
elhandelsföretagen. I övrigt har vi inte noterat att det skulle vara mer innovationer i 
Storbritannien till följd av att mätning definierats som en konkurrensutsatt verksamhet.  

”Commercial interoperability” och ”stranding of meters” är två varianter av samma 
problematik som ibland framförs som exempel på negativa konsekvenser av att 
mätningsansvaret ligger hos elhandelsföretagen. Det första begreppet innebär att en kund har 
fått en mätare av sin leverantör som en ny leverantör inte vill ta över. När så är fallet är det 
naturligtvis en risk för att kunden får en högre tröskel för att byta elhandlare. Det andra 
begreppet fokuserar på vem som står för kostnaden när en mätare kasseras i samband med ett 
leverantörsbyte. Är det den tidigare leverantören som har installerat mätaren för en kostnad 
som han inte hunnit få tillbaka? Är det kunden som skrivit på ett avtal som innebär att han är 
bunden för lång tid eller måste betala en avslutningsavgift vid bytet? Vilka villkor gäller om den 
nye leverantören vill ta över mätaren? Eftersom frågorna återkommer verkar det inte finnas 
någon tydlig reglering vilket det kanske inte heller ska göra eftersom det är fråga om en 
verksamhet som definierats som konkurrensutsatt. 

4.5 Konkurrensutsatt mätning och övergång till smarta mätare 
En stor diskussionsfråga har i Storbritannien varit om den konkurrensutsatta 
mätningsverksamheten försvårar en omfattande övergång till smarta mätare. Ofgem 
konstaterade i en rapport 2006 att smarta mätare ger nyttor inte bara för elhandelsföretaget 
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utan också för kunden och nätföretaget17. Det är därför risk för att elhandelsföretaget inte 
genomför en så snabb övergång till smarta mätare som är samhällsekonomiskt lönsam. 
Ofgems slutsats var dock inte att överföra mätningsverksamheten till den reglerade 
nätverksamheten eftersom det ansågs innebära negativa effekter för kostnader, innovation 
och kundval. Ofgem fortsatte att mena att mätningsmarknadsmodellen var tillräcklig för att 
säkra en utrullning av smarta mätare under tio år. 

Den brittiska diskussionen har därefter gällt om elhandelsbolagen eller nätbolagen ska ha 
ansvaret för övergången till smarta mätare eller om man kanske ska ge uppdraget till 
fristående mätningsbolag med regionala licenser erhållna efter konkurrensupphandling. En 
annan diskussionsfråga har varit ansvaret för hantering av mätvärden från smarta mätare och 
hur centrala databas- och kommunikationstjänster bör organiseras. 

Den nya regeringen presenterade juli 2010 en plan för ett implementeringsprogram för smarta 
mätare.  Ett omfattande arbete har därefter genomförts. En programuppdatering redovisades 
april 201218. Programmet innebär att varje hem i Storbritannien ska ha smarta mätare för el 
och gas med en hemmadisplay som visar hur stor förbrukningen är.  Elhandelsföretagen får i 
uppgift att installera smarta mätare i 28 miljoner hem och 2 miljoner småföretag. 
Massinstallationen ska börja 2014 och sluta innan utgången av 2019. Ett licensvillkor ska 
införas för elhandelsföretag som innebär att de är skyldiga att använda den smart 
mätningsfunktionalitet som installeras.  

Regeringen arbetar med att ta fram tekniska specifikationer och de kommer inom kort att 
notifieras till EU-kommissionen. Regeringens mål är att mätvärdena ska hanteras centralt via 
ett kommande Data and Communications Company (DCC). Licens för DCC planeras komma att 
utfärdas april 2013. En ny kod, Smart Energy Code (SEC) har sänts ut på konsultation. Koden 
föreskriver hur elhandelsföretag, nätföretag, DCC och andra auktoriserade parter ska 
samarbeta och ska vara en kontraktuellt bindande överenskommelse mellan dessa parter. 

Regeringen har också sänt ut en konsultation med förslag kring integritet och datasäkerhet. 
Förslagen söker finna en balans mellan att säkra kundens integritet och att samtidigt 
möjliggöra att nyttorna med smarta mätare tillvaratas och att konkurrensen inom 
energitjänster utvecklas. Med undantag för månatliga data för avräkning har kunden ett val 
rörande vilka data elhandelsföretaget ska ha tillgång till. Elhandelsföretaget har rätt till dagliga 
data om kunden inte aktivt nekar till detta. Halvtimmesdata har företaget rätt att få tillgång till 
om kunden uttryckligen så önskar. Elhandelsföretagen måste i sin hantering av kunddata 
uppfylla datasäkerhetslagens krav.  

 

 

 

                                                           
17 Domestic Metering Innovation, Ofgem, February 2012  
18 Smart Metering Implementation Programme, Programme Update April 2012, Department of Energy & 
Climate Change, April 2012 
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5. USA 
Runt millennieskiftet var det en relativt omfattande diskussion i olika amerikanska delstater 
kring konkurrensutsättning av mätning. Förespråkarna menade att en konkurrensutsättning 
skulle främja innovationer, sänka kostnader och skapa en plattform för nya 
energiinformationstjänster. Argumenteringen var mer akademiskt principiell än kommersiell 
från ett aktörsperspektiv. De som var mot konkurrensutsättning hade som främsta argument 
att den skulle tillföra ny komplexitet till energimarknaden och öka kostnaderna. Olika 
delstatsreglerare gjorde olika ställningstaganden i frågan om konkurrensutsättning. 

5.1 Kalifornien 
I samband med den stora omstruktureringen av den kaliforniska elmarknaden januari 1998 
blev Kalifornien den första delstaten som införde konkurrensutsättning av mätning. Det första 
steget omfattade kunder med en ansluten effekt större än 20 kW och innebar en möjlighet för 
en ny leverantör till kunden att ta över mätningsansvaret från befintlig distributör. Januari 
1999 utvidgades denna möjlighet till att omfatta alla kunder. Det första steget innefattade 
200 000 kunder och det andra steget innefattade samtliga 10 miljoner kunder. 

Den kaliforniska mätningsmarknaden delades in i tre delar19. Den första delen innefattade 
Meter Service Providers (MSPs) som erbjuder mätartjänster som leverans, installation och 
testning. Den andra delen innefattade Meter Data Management Agents (MDMAs) som 
erbjuder mätaravläsning, datahantering och datalagring. Den tredje delen gällde ägandet av 
mätaren. Mätaren kunde ägas av kunden, av distributionsbolaget eller av den nye 
elleverantören. 

1999 fanns det 14 företag som var certifierade som MSP av delstatsregleraren California Public 
Utilities Commission (PUC). Flera MSP var relativt små och arbetade endast regionalt. Vidare 
fanns det 7 företag som var accepterade som MDMAs av de kalforniska distributionsföretagen. 

De befintliga distributionsbolagen svarade för mätning av alla kunder som inte bytt till annan 
elleverantör och för mätning av de kunder som bytt till annan leverantör men där den nye 
leverantören inte valt att tillhandahålla konkurrensutsatta mätningstjänster. En kund kunde 
dock inte på egen hand välja att anskaffa konkurrensutsatta mätningstjänster. 

När konkurrensutsatta mätningstjänster tillhandahölls en kund fick kunden ett avdrag på sin 
nätfaktura från distributionsbolaget. PUC beslutade att den metodik som skulle tillämpas för 
avdragsbegränsningen var de kostnader som kortsiktigt fallit bort för distributionsbolaget 
(short-run avoided costs). Detta innebär mycket låga avdrag. För hushåll var avdragen i 
genomsnitt 80 cent per månad och för yrkeskunder var avdragen i genomsnitt 2,1 dollar per 
månad. PUC indikerade dock att de efter en fyraårig övergångsperiod troligen skulle tillämpa 
långsiktig marginalkostnad som beräkningsmetod för avdragen. 

                                                           
19 The Developing Market for Competitive Metering, Paul Gromer and Mark de Figueirido, Energy 
Information and Communication Series: EIC-10, May 2000 
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Den största drivkraften för att välja konkurrensutsatt mätning var att kunder med en ansluten 
effekt överstigande 50 kW måste ha timmätning om de valde en annan leverantör. För dessa 
kunder var ofta en konkurrensutsatt mätare och mätarinstallation ekonomiskt intressant. 

Dessa drivkrafter innebar att efter två års konkurrensutsättning hade mindre än en promille av 
det totala antalet kunder valt konkurrensutsatta mätningstjänster. Nästan samtliga av dessa 
kunder hade en ansluten effekt större än 50 kW. Ca två tredjedelar av de kunder som 
tvingades anskaffa timmätare när de valde en annan leverantör valde att låta den nye 
leverantören ta över mätningsansvaret från distributionsbolaget. 

Den kaliforniska elmarknaden kollapsade vintern 2000/2001. Huvudorsaken var en misslyckad 
marknadsreglering20. De tidigare monopolföretagen tvingades att sälja minst hälften av sina 
produktionstillgångar. Deras kraftinköp skulle ske från spotmarknaden men de förbjöds att 
ingå terminskontrakt för att säkra sina kostnader. Samtidigt reglerades vilka priser som de 
tidigare monopolföretagen fick ta ut av sina slutkunder. Brister i marknadsdesignen 
underlättade också för vissa aktörer att driva fram extra höga priser när det blev ett torrår i 
västra USA. Detta ledde till betalningsinställelse från de största distributionsbolagen och från 
spotbörsen.  

För att lösa kraftkrisen beordrade då guvernören den kaliforniska vattenmyndigheten att göra 
omfattande långsiktsavtal om kraftinköp. Dessa avtal gjordes till det extremt höga 
”marknadspris” som då gällde. För att rädda vattenmyndighetens ekonomi när kraftpriset 
normaliserades beslutade Kalifornien att alla möjligheter för kunderna att välja leverantör 
skulle upphöra. Eftersom konkurrensutsättningen av mätning var kopplad till val av ny 
leverantör innebar detta att den konkurrensutsatta mätningsmarkanden i Kalifornien 
upphörde.    

5.2 Andra delstater  
Regler om konkurrensutsättning av mätning infördes under åren efter millennieskiftet av flera 
delstater. New York öppnade 2001 för kunder större än 50 kW att välja att köpa mättjänster av 
sin reglerade distributör eller av ett oberoende företag. Andra delstater som införde 
konkurrensutsättning av mätning var Arizona, Florida, Illinois, Maryland och Pennsylvania. 

Vi har inte funnit information om att det i någon delstat blivit många kunder som valt 
konkurrensutsatt mätning.  

En amerikansk reglerare ska förkasta ett ändringsförslag om han inte finner att ändringens 
nytta uppväger kostnaderna. Delstatsreglerarna i exempelvis Massachusetts, Nevada, New 
Hampshire och Virginia beslutade att avvisa konkurrensutsättning av mätning eftersom de inte 
fann att konkurrensutsättningen skulle ge nyttor som motiverade kostnaderna.    

                                                           
20 The California Electricity Crisis, James Sweeney, Hoover Institution Press Publication No. 513, 2002 
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6. JÄMFÖRANDE ANALYS OCH SLUTSATSER 
Den svenska elmarknadsreformen innebar att elnätsverksamheten reglerades som ett 
monopol och skildes från den konkurrensutsatta elproduktionen och elhandeln. Ett nätföretag 
får inte bedriva elproduktion eller elhandel. Koncerner med elproduktion och elhandel kan 
också äga elnät men då måste elnätsverksamheten bedrivas i ett företag som är legalt åtskilt 
från de företag som bedriver elproduktion och elhandel. Mätning och rapportering av el sågs 
som en integrerad del av elnätverksamheten. Motsvarande principiella syn har också funnits i 
EUs elmarknadsdirektiv. 

Inom Europa har Tyskland, Nederländerna och Storbritannien genomfört reformer som 
inneburit att mätning och rapportering av el har konkurrensutsatts. I avsnitten ovan har 
erfarenheter från dessa länder och från delstater i USA som infört konkurrensutsättning 
analyserats och beskrivits. 

Vi har identifierat tre principiellt olika huvudalternativ för hur konkurrensutsättning av 
mätning och rapportering kan organiseras (se följande figur). 

 

Figur 2    Tre huvudalternativ för konkurrensutsättning av mätning och rapportering 

Det första alternativet, nätföretagsalternativet, innebär att nätföretaget även fortsättningsvis 
är ansvarigt för mätning och rapportering av el men att nätföretaget handlar upp alla eller 
åtminstone några av de processer som ingår i mätning och rapportering.   

Det andra alternativet, mättjänstföretagsalternativet, innebär att mätning och rapportering 
ses som en separat konkurrensutsatt verksamhet som kunden ska handla upp av 
mättjänstföretag. Mättjänstföretagen kan förutom mätning och rapportering också erbjuda 
energieffektiviseringstjänster till kunderna.  
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Det tredje alternativet, elhandelsföretagsalternativet, innebär att mätning och rapportering 
ses som en del av elhandelsverksamheten.  Elhandelsföretaget kan i detta alternativ välja att 
själv svara för mätning eller rapportering eller att handla upp vissa eller alla de processer som 
ingår i mätning och rapportering. Detta alternativ innebär en konkurrensutsättning även om 
elhandelsbolaget väljer att själv svara för samtliga processer eftersom kunden kan fritt välja 
vilket elhandelsföretag han väljer. 

Det första alternativet, nätföretagsalternativet, har inte föreskrivits i något land men 
alternativet tillämpas redan i dag i praktiken av vissa nätföretag i Sverige och andra länder. 
Alternativet torde uppfattas som en tämligen normal outsourcing av de nätföretag som 
tillämpar alternativet och huvudsyftet torde vara kostnadseffektivitet och koncentration på 
kärnverksamhet. 

Mellanalternativet, mättjänstföretagsalternativet, stämmer bäst med det regelverk som 
utformades när mätningsmarknaden reformerades i Tyskland, Nederländerna och i vissa 
delstater i USA. I inget fall var det dock obligatoriskt för kunden att välja mättjänstföretag. För 
de allra flesta kunderna har nätföretaget haft rollen som ”default supplier” av 
mätningstjänster. I de fall kunden har valt en leverantör av mätningstjänster än nätföretaget är 
det nästan alltid kundens elhandelsföretag eller ett mättjänstföretag knutet till 
elhandelsföretaget som har valts. Detta gäller för både Tyskland och Nederländerna.  

En svårighet för oberoende mättjänstföretag har varit att regelverket framstått som 
ofullständigt och oklart, t.ex. beträffande konsekvenserna vid kundflytt. En annan svårighet har 
varit att elhandelsföretagen valt att ge erbjudanden som kombinerar ett långsiktigt elavtal 
med ett långsiktigt mättjänstavtal. Om elhandelsföretagen tillämpar ett strategiskt 
marknadspositioneringsperspektiv i sin prissättning av det kombinerade erbjudandet kan den 
nya marknaden för mätning och rapportering av el komma att nedprioriteras av oberoende 
mättjänstföretag. Mättjänstföretagsalternativet har därför i praktiken blivit ett 
elhandelsföretagsalternativ för de kunder som aktivt valt leverantör av mättjänster.  

Det tredje alternativet, elhandelsföretagsalternativet, infördes stegvis i Storbritannien i takt 
med att möjligheten att välja elleverantör utvidgades under 1990-talet. Särskilt i mitten av 
1990-talet var det ett stort mätarkaos där många som valt ny leverantör inte fick ett 
fungerande mätningssystem. Därefter har de praktiska problemen minskat.  

En viktig fråga som diskuteras i Storbritannien är om elhandelsföretagsalternativet bidragit till 
en förbättrad eller försämrad konkurrens på elhandelsmarknaden. Har kunden genom sitt 
mätarval blivit mer uppbunden till sin elleverantör eller kan han lika lätt välja ny elleverantör? 
För långtgående slutsatser bör dock inte dras från Storbritannien eftersom landets elmarknad 
är en oligopolmarknad där sex integrerade företag är elsäljare till 99 % av kunderna. För 
kunderna har det inte blivit någon större praktisk skillnad att få elmätaren från koncernens 
elhandelsföretag i stället för från koncernens nätföretag.   

En stor diskussionsfråga är i både Storbritannien och Tyskland om den konkurrensutsatta 
mätningsmarknaden försvårar för en snabb introduktion av smarta mätare. Bör staten vidta 
åtgärder för att tvinga fram en snabbare introduktion eller för att ställa krav på centrala data- 
och kommunikationstjänster? 
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När det gäller kostnadseffektivitet har vi inte uppmärksammat någon som i Storbritannien 
framför att mätningsverksamheten blivit kostnadseffektivare genom att landet sedan lång tid 
har tillämpat elhandelsföretagsalternativet. Snarare finns det en diskussion om onödiga 
kostnader vid leverantörsbyten till följd av ”commercial interoperability” och ”stranded 
meters”. I Tyskland är det en vanlig uppfattning att konkurrensutsättningen medfört 
merkostnader och att nätföretagsmodellen ger bättre kostnadseffektivitet.      

Resultatet av konkurrensutsättningen från år 2000 blev i Nederländerna inte en effektivare 
verksamhet och sänkta kostnader för kunderna. Tvärtom höjde kundernas kostnader kraftigt. 
Inga större förbättringar i fråga om tjänsteutbud, nya aktörer eller upplevd service uppstod. 
Däremot uppstod administrativa problem kring överföring av mätdata och saknade mätdata. 
Kunderna var inte bara oinformerade om den nya mätningsmarknaden utan de var också 
ointresserade. Efter 2007 års översyn var det i Nederländerna en bred enighet om att den 
existerande mätningsmarknaden inte fungerade.  

Nederländerna svängde därefter till att inte längre se mätningen som en egen marknad utan 
som en stödverksamhet. Ett huvudmål för regeringen var att på effektivaste sätt få till stånd en 
snabb övergång till smarta mätare och en plan för en sådan övergång redovisades i en 
proposition till parlamentet. Beträffande mätningsmarknaden konkluderades att den borde 
stängas och att mätning åter skulle bli en uppgift för nätföretagen. 

Efter det att planen framlagts blev det en intensiv integritetsdebatt där det framfördes att 
nätföretagen genom kontinuerlig överföring av data från smarta mätare skulle kunna få 
fullständig kontroll över människors privatliv. Integritetsdebatten resulterade i att parlamentet 
2009 avvisade regeringens proposition. Det blev därefter en omprövning som inneburit att 
reformen omarbetades på några grundläggande punkter.  

Omprövningen av reformen syftade framför allt till att stärka kundens valfrihet och till att 
reglera att mätdata ska betraktas som personuppgifter och hanteras och skyddas enligt den 
holländska datasäkerhetslagen. Övergången till smarta mätare ska inte längre vara tvingande 
utan frivillig. Om en smart mätare väljs ska kunden kunna välja med vilken tidsupplösning data 
rapporteras. Kunden ska kunna använda eller vidarebefordra mätdata utan att behöva begära 
tillgång till dem från nätbolaget.  

Nederländerna har genom omprövningen preciserat en alternativ syn på roller och ansvar i 
samband med mätning. Precis som i de flesta andra länder ska nätföretagen vara ansvariga för 
att äga, installera och underhålla mätarna. ”Ägandet” av mätdata ska däremot inte föras till 
nätbolaget utan det ska föras till kunden. I inget annat land har kundens äganderätt till 
mätdata tydliggjorts på det sätt som nu görs i Nederländerna. 

Vi ser denna alternativa syn på roller och ansvar i samband med mätning som nu preciserats i 
Nederländerna som mycket intressant för Sverige. Vi tror att det även i Sverige är viktigare för 
kunden att kunna välja hur mätdata ska hanteras och rapporteras än att kunna välja vem som 
ska äga och underhålla mätaren. 

En sådan alternativ syn på ägandet av mätdata stärker inte bara kundens roll beträffande 
hantering och rapportering av mätdata. Den möjliggör framför allt för kunden att stärka sin roll 
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och position på elmarknaden. Kunden får nya möjligheter att påverka sin elkostnad och att få 
ytterligare kundnyttor utöver dem som är kopplade till påverkan på elkostnaden. När kunden 
aktivt anpassar sin förbrukning till aktuella priser får kunden ekonomiska fördelar samtidigt 
som elmarknadens funktion förbättras. 

Sammanfattningsvis ser vi att mycket intressanta perspektiv öppnas genom den syn på 
kundrollen i samband med övergång till smarta mätare som nu har preciserats i 
Nederländerna. Vi tror dock att mer omfattande förändringar i elmarknadens funktion till följd 
av den förstärkta kundrollen i mycket kommer att vara en långsiktig process. Av stor betydelse 
är i vilken takt elhandlare och andra företag kommer att utveckla och marknadsföra nya 
produkter och kontraktsformer som erbjuder kunderna ekonomiska fördelar när 
förbrukningsflexibiliteten utnyttjas. 

När det gäller tidsperspektivet för en sådan förändring vill vi framhålla att ändrade roller och 
ändrade ansvarsförhållanden kräver systemförändringar och tar tid att implementera. I 
propositionen 2011/12:98 föreslås en reform med timmätning för aktiva konsumenter. Det 
konstateras att reformen får full effekt först när timmätningen kan kompletteras med 
timavräkning för mindre förbrukare, t.ex. genom ett nytt system med månadsvis timavräkning. 
Vi ser det som angeläget att en reform som tydliggör kundens ”ägande” av mätdata inte får 
riskera att försena införandet av timavräkning för mindre förbrukare.  
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