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Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om utkastet till regeringens
proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Utkastet till regeringens proposition är koncist och begripligt skrivet. Av propositionsutkastet
framgår behovet av att ändra lagen, målgrupperna och de viktigaste förslagen. Konsekvensbedömningen ger en god uppfattning om konsekvenserna för företagen i elbranschen. Konsekvensbedömningen är täckande och omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa bedömningar. De konsekvensbedömningar som tas upp i utkastet grundar sig på utredningar om ärendet, vilket är
positivt.
De väsentligaste bristerna och utvecklingsobjekten i utkastet till proposition är följande:
i)
I utkastet ingår olika alternativ för genomförande, vilket kan anses vara ett bra tillvägagångssätt. Alternativen har dock utvärderats närmast med tanke på företagen i
elbranschen. Frågan kunde också bedömas med tanke på övriga företag som är verksamma inom denna sektor.
ii)
Utkastet till proposition har samband med regeringens spetsprojekt Skapande av en
tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, som syftar till att utnyttja stordata för att
skapa ny affärsverksamhet. I utkastet föreslås det att datahuben ska upprätthållas av
ett så kallat naturligt monopol. I utkastet bör övervägas alternativet att systemet i
princip skulle grunda sig på utnyttjande av öppna gränssnitt.
iii)
I en enhet för centraliserat informationsutbyte finns en stor mängd personuppgifter
och verksamhetsutövares affärshemligheter. Detta kan betraktas som en cybersäkerhetsrisk, och beredskapen för en sådan risk bör behandlas närmare i utkastet. I utkastet bör övervägas alternativa decentraliserade lösningar för att undvika en dylik
riskkoncentration.
Rådet anser att utkastet till regeringens proposition delvis följer anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.
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