
Välkommen till seminarium 25 april 2022



• Om EFFEKT-dialogen – Karin Alvehag och Therése Hindman Persson

• Tariffer för effektivt nätutnyttjande – Johan Carlsson och Jens Lundgren

• Framtidsspaning – Mattias Önnegren

• Rundabordssamtal: Regulatoriska sandlådor – Melina Kotsinas

• Moderator: Åsa Elmqvist

Upplägg för dagen



Om EFFEKT-dialogen

Karin Alvehag och Therése Hindman Persson



Kort om EFFEKT-dialogen

• Mot bakgrund av ett förändrat aktörslandskap har Ei startat ett dialogforum kring 

bland annat EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens KapacitetbrisT.

• Forumet som vi kallar EFFEKT-dialogen syftar till att öka kunskapen och främja 

dialogen mellan Ei, aggregatorer, nätföretag, regioner och kommuner, och 

operatörer för olika marknadsplattformar.

• Syftet är också att undvika strukturer som försvårar aktörers deltagande, som 

inte bidrar till effektiv prissättning eller som inte är långsiktigt hållbara.



• Workshop hösten 2020 – Identifiera och prioritera områden för dialogen

• Seminarium 28 januari 2021 – Fokus på att klargöra regelverk samt fokus på 

kundfrågor

• Almedalen: Seminarium 6 juli 2021 – Kunden som nyckelspelare på den 

framtida energimarknaden

• Seminarium 16 juni 2021 – I väntan på åtgärder för ökad kapacitet, vad kan vi 

göra så länge?

• Löpande bilaterala möten

• Vi publicerar kontinuerligt om fördjupningsämnen på projektsidan på ei.se

Dialogen hittills

https://www.ei.se/om-oss/projekt/pagaende/effekt-dialogen-en-dialog-om-energi-och-effekt#query/*


• Vi ville veta hur väl deltagarna upplevde att EFFEKT-dialogen uppfyllde sina 

långsiktiga mål.

• I slutet av 2021 skickades en enkät ut till aktörer som anmält sig till EFFEKT-

dialogens tidigare workshops och seminarier (undantaget Almedalsseminariet 

som var öppet utan anmälan). Utvärderingen visade att de svarande överlag 

ansåg att dialogforumet var värdefullt för dem och att de såg ett värde i att det 

fortsätter.

• I höst har vi även ett nytt dialogtillfälle för EFFEKT-dialogen, den 19 oktober. Då 

fokuserar vi diskussionen på flexibilitetsincitament, nätutvecklingsplaner samt 

flexprodukter.

Ei:s utvärdering av EFFEKT-dialogen 2021



• Inom det initiativ under Clean Energy Ministerial (CEM) som kallas International 

Smart Grid Action Network (ISGAN) är Ei medledare till undergruppen Annex 9 

som arbetar med Flexibility Markets. 

• Ei har lett arbetet som fokuserar på hur kunden kan bidra till efterfrågeflexibilitet 

och har levererat tre informationsblad om dynamisk prissättning, mätning och 

oberoende aggregatorer under 2021.

• Under 2022 ska Ei leverera två informationsblad. Ett om metoder för kunddialog 

och ett om stödsystemen för hushåll, anpassning och implikationer på 

marknaden.

EFFEKT-dialogens internationella engagemang sker i 
ISGAN



Information om tariffer

Johan Carlsson och Jens Lundgren



Elnätstariffer

Arbetet med föreskrifter för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet

Vägen till föreskrifter

Jens Lundgren och Johan Carlsson



Agenda

• Bakgrund och målsättning

• Vägen mot färdiga tariffer

• Hur ser föreskriften ut
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• Ei fick i januari 2019 föreskriftsrätt om nättariffer som främjar ett effektivt 

utnyttjande av elnäten.

• Ett internt projekt med syfte att ta fram föreskrifter startades januari 2019.

• Leveranser 

• Ei PM 2020:03

• Ei PM 2020:06

• Ei PM 2021:03

• Remiss av föreskrifter december 2021

Bakgrund



• Föreskrifterna ska hjälpa nätföretagen att sätta tariffer som bättre bidrar till ett 

effektivt nätutnyttjande.

• Dagens nättariffer ger inte rätt prissignaler till nätanvändarna

• Ökad andel mikroproduktion skapar ökade behov av kostnadsriktiga tariffer

• Flera elnät börjar få brist på ledig kapacitet

• Historiskt har det inte funnits möjlighet att ha avancerade tariffer

• Digitalisering ger den möjligheten

Vad är problemet som föreskrifterna ska lösa?



Vad är ett effektivt 
utnyttjande av elnätet?

• På kort sikt handlar ett effektivt 

nätutnyttjande om att använda 

befintliga nätresurser så effektivt som 

möjligt

• Låta prissignaler informera kunderna 

om kostnaderna att använda nätet vid 

olika tidpunkter

• Kunderna reagerar utifrån sina 

preferenser på prissignalerna och 

flyttar last



Målbild reglering

• Mer kostnadsriktiga tariffer

• Nätföretagen ska sätta tariffer 

anpassade för sina förhållanden

• Ta hänsyn till flexibilitetsresurser som 

alternativ till tariffer



Vägen mot föreskrifter

• Inledningsvis en genomgång av 

litteratur och hur tarifferna ser ut idag

• Elnätsföretagens karakteristikor 

grunden för tariffstrukturen

• Elnätsverksamhet är naturligt monopol vilket 

innebär behov av reglering men också att 

företagens genomsnittskostnad sjunker

• Marginalkostnadsprissättning ger inte 

kostnadstäckning

• P=AC ger inte kunderna korrekta prissignaler



Vägen mot föreskrifter (2)

• Nätföretagens karakteristika som 

naturligt monopol ger grunden för 

tariffsättningen.

• Kostnadsreflektiva tariffer ger 

företagen kostnadstäckning och 

kunderna korrekta incitament.

• Teori och verklighet går inte alltid 

hand i hand och en teoretisk tariff 

fungerar inte i verkligheten. 



Hur ser föreskriften ut

• 1. kap. Inledning

• 2. kap. Företagens kostnader

• 3. kap. Tariffens delar

• 4. kap. Dispens



Kortsiktiga rörliga 
kostnader

1. kostnader för nätförluster, både 

inköp och egen produktion, 

2. andra kostnader som påverkas av 

kundens användning av elnätet på 

kort sikt och

3. energiavgifter till ett annat 

ledningsnät. 



1. kostnader för mätning, beräkning, rapportering, fakturering, relaterad 

administration och

2. kundspecifika avgifter till ett annat ledningsnät.

Kundspecifika kostnader



1. kostnader som krävs i nätverksamheten för att bidra till ett effektivt 

nätutnyttjande på lång sikt och 

2. effektavgifter till ett annat ledningsnät. 

Framåtblickande kostnader



• De kostnader som utgörs av residualkostnader är övriga kostnader i 

verksamheten.

Residuala kostnader



Tariffens delar

• Energiavgift

• Effektavgift

• Fast avgift - kundspecifik

• Fast avgift - residual



Energiavgift

• Varierar med kundernas användning –

i den ”teoretiska” världen skulle den 

alltid vara den kortsiktiga 

marginalkostnaden

• Motsvaras (ungefär) av kostnader för 

nätförluster

• Energiavgift - får tidsdifferentieras



• Syftet är att skicka prissignaler till kunden att användningen av nätet idag 

påverkar nätets kostnader imorgon.

• Om beteendet inte ändras i ett expanderande nät kommer nätet kosta mer i framtiden

• Bör vara effektbaserat och matcha de dimensionerande timmarna då nätet är 

högst belastat.

• Kan vara så att det inte är möjligt att skicka information till kunderna i rätt tid om de 

dimensionerande timmarna, second best är uppmätt effekttariff med time-of-use

Effektavgift



• Till exempel kostnader för mätning och insamling av data

• Går att härleda till specifik kund/kundgrupp

• Fast kostnad

Fast avgift – kundspecifika kostnader



• Residuala kostnader = skillnaden mellan intäktsramen och de intäkter som 

företaget får in genom de övriga kostnadskomponenterna

• Ska ej påverka kundernas konsumtions- och investeringsbeslut

• Abonnerad effekt – i form av effektabonnemang eller säkringsabonnemang 

skulle uppfylla kraven på ekonomisk effektivitet

• Ska uppfattas som en ”fast” kostnad, kunden ska inte försöka ändra/optimera 

sin användning av nätet mot denna kostnad

Fast avgift - residuala kostnader



Kaskadering av kostnader

• Fördelning mellan inmatning- och 

uttagsabonnemang

• Kostnader mellan angränsande nät 

ska följa den generella 

tariffstrukturen

• Stuprörstänk viktigt för 

kostnadsreflektiva tariffer
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Ikraftträdande

• Ska börja tillämpas senast 

den 1 januari 2027

• Nya mätare och mätsystem krävs för 

tidsdifferentierade effekttariffer.  

• Dispensmöjlighet 

• Vid alltför stora förändringar – jmf 

samredovisning. 

• Effekter som kan motverka ett effektivt 

nätutnyttjande. 



Tack för oss!

© Copyright Mostphotos.com



Framtidsspaning

Mattias Önnegren



Vad ska vi göra?

• Utforska och analysera trender som 

genomsyrar energimarknaderna

• Sprida information, komma fram till 

ståndpunkter och identifiera förslag 

till djupare analyser

• Initialt fokusområde: 

Energiomställning



Utgångspunkt för det inledande arbetet



Energilagring 



• Integrera förnybar elproduktion

• Lagra vid hög elproduktion (lågt pris) och använd när tillgången är begränsad (högt pris). 

• Motverka volatilitet från mer väderberoende elproduktion. 

• Jämnar ut utbudet av producerad energi över tid. 

• Minskar produktionskostnader = ökad produktionseffektivitet (billigaste energislagen kan producera)

• Ökar värdet av förnybar elproduktion

• Bidra med stödtjänster

• Förbättra driftsäkerhet

• Frekvens och balansmarknader, minskat behov av (fossildriven) reservkraft

• Kapa effekttoppar i näten

Energilagring



Batterier och Vätgas

En översikt



Batterier

• Något som vi alla känner till och 

använder

• Allt fler användningsområden

• Sjunkande kostnader

• Mobila

• Snabb anslutning och aktivering

• Låga energivolymer

• Lagring under kortare tidsperioder
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• Bakom mätaren

• Fastighetsbolag och industrier kan öka egenanvändning och minska effekttoppar

• Integrera batterier i laddinfrastruktur (krävs hög utnyttjandegrad på stationerna)

• Mikronät och ö-drift

• Exempelvis Simris, ett batteri för att motverka frekvensförändringar och ett flödesbatteri för att 

balansera produktion och konsumtion 

• Ersätta fossil reservkraft

• Exempelvis dieselaggregat i datacenter, eller på mer storskalig nivå 

Batterier idag (1/2)



• Nätanslutna batterier

• Nätkapacitetsbrist

• Skjuta upp investeringar

• Frekvensreglering

• Spänningsreglering

• I anslutning till produktion

• Virtuellt kraftverk

• Kombinera med vattenkraft

Batterier idag (2/2)



• Global efterfrågan på batterier förväntas 14-dubblas till 2030 och ca 20 procent 

av den totala ökningen förväntas ske inom EU. (WEF 2019)

• Priserna för batterier har sjunkit kraftigt de senaste 10 åren och förväntas sjunka 

ytterligare den kommande tiden. (Schmidt m.fl. (2019)), Aurora Energy Research 

2021, och DNV:s rapport till Ei inom smarta elnät)

• Mindre baskraft försämrar frekvensstabilitet vilket ger nya möjligheter för nya 

stödtjänster och frekvensrelaterade marknader.

• Mer intermittent kraft ger större prisvariationer, vilket ökar möjligheterna för 

arbitragehandel. 

Förväntad utveckling



Vätgas – en energibärare 
med många möjligheter

• Väte är det vanligaste grundämnet

• Elektrolys

• Vatten omvandlas med hjälp av el till:

• Vätgas, syrgas och värme

• Vätgasen används därefter genom

• Förbränning (ex gasmotor)

• Som insatsvara i industrin

• Som el via en bränslecell

• Insatsvara till elektrobränslen



• Produktion

• Grön vätgas – Producerad med fossilfria insatsvaror (huvudsakligen genom elektrolys)

• Blå vätgas – Producerad med fossila insatsvaror men koldioxiden fångas upp

• Grå vätgas – Produceras med fossila insatsvaror utan att koldioxiden fångas upp

• Distribution

• Trycksatt i behållare

• Rörledningar

• Genom andra energibärare, exempelvis ammoniak

Vätgas



En flexibel energibärare med mycket potential



• Det finns en stark global drivkraft mot en ökad användning av vätgas. Många 

länder har under de senaste åren presenterat strategier för hur utvecklingen av 

vätgasområdet ska ske. 

• EU:s vätgasstrategi

• Fokus på produktion av fossilfri vätgas med användning inom industri och transport. 

• 3 faser

• 2020-2024 – fokus på produktion med lågt klimatavtryck, framförallt elektrolys. Användning nära produktion. 6GW

• 2025-2030 – Decentraliserad produktion av vätgas förväntas bli konkurrenskraftig, lokala kluster. 40 GW

• Efter 2030 – Storskalig utbyggnad, storskalig infrastruktur växer fram. 

Strategier för vätgasens utveckling



Vätgaskluster

• Ett geografiskt område - en stad, 

region eller ett industriområde där

vätgasen används på flera olika sätt. 

• Klustret omfattar hela vätgasens värdekedja, 

produktion, lagring/distribution och 

slutanvändning. 

• Samarbete mellan aktörer för att få en 

ekonomiskt konkurrenskraftig värdekedja. 

• De första stegen mot en storskalig 

vätgasekonomi.

• Flera delar från produktionen tas tillvara (vätgas, 

syrgas och värme).
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Förväntad utveckling
Förväntad utveckling av vätgas från 

2020 till 2050 enligt 13 olika 

scenarion 
(Källa: World Energy Council)

Fram till 2030 vätgaskluster

Därefter förväntas större nätverk för 

vätgas växa fram. 



Marknader för 
energilagring

• Frekvensrelaterade stödtjänster

• Icke frekvensrelaterade stödtjänster

• Balansmarknaden

• Fysiska elmarknaden

• Marknader för flexibilitet

© Copyright Mostphotos.com



Hinder för 
energilagringsanläggningar

Avsaknad av: 

• Tydliga regelverk specifikt för 

energilagringsanläggningar

• Långsiktiga kontrakt 

• Datatillgång för berörda aktörer

• Kompensation inom intäktsramsregleringen

Men även andra hinder som exempelvis

• Inträdeshinder på marknader

• Tariffer för både inmatnings- och uttagsabonnemang
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• Tariffer för energilagring

• Även om det inte finns direkta hinder mot specifik tariffutformning för 

energilagringsanläggningar ser många aktörer den befintliga tariffutformningen som ett hinder 

för etablering. 

• Inom andra europeiska länder har pilotprojekt genomförts där energilagringsanläggningar 

undantagits nätavgifter eller fått en specifik tariff.

• Metodik förkvalificering till Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader

• Syftet vore att förenkla processen och få ner ledtiderna 

• Skulle kunna vara förkvalificering för en aggregerad pool av energilagringsanläggningar 

• Eller med typkvalificerad kravställning

Exempel på potentiella regulatoriska sandlådor



Regulatoriska sandlådor

Melina Kotsinas



Rundabordssamtal 

• Deltagare är utplacerade vid ett bord tillsammans med en eller fler 

personer från Ei.

• 20 minuter per fråga för diskussion.

• En sammanfattning av dagens diskussioner delas med alla deltagare 

efter seminariet.

• Samtalen spelas in om deltagare ger samtycke och raderas enligt 

rutin när dokumentet är sammanställt. OBS om någon inte ger 

samtycke förs anteckningar på papper. 



Bakgrund

• Projektet beräknas pågå till februari 2023

• Vårt uppdrag? Utreda förutsättningar och ta fram ett förslag på hur en modell för 

regulatoriska sandlådor inom energimarknadsområdet kan implementeras i 

Sverige

Hur bör det juridiska 

ramverket se ut? Vem eller vilka får 

delta? 

Hur ska den 

finansieras? 

Vad händer när 

ett test är klart? 



Vad är en regulatorisk 
sandlåda? 

Ett verktyg som kan skapa förutsättningar 

för säkra och kontrollerade utrymmen där 

nya produkter, tjänster och affärsmodeller 

kan testas i en verklig miljö.

Regulatoriska sandlådor kan även bidra till 

att förändra hur processer, policyer, regler 

eller förordningar tillämpas, med ett 

slutgiltigt mål om varaktig 

systemförändring, vilket kan möjliggöra 

innovation som gynnar energisektorn, 

konsumenter och samhället.



Var finns de?



• Energiomställningen är en central del i klimatomställningen och kräver åtgärder 

inom alla sektorer, men särskilt viktig är energisektorn. 

• Förändrade energibehov, digitalisering, teknisk utveckling, nya aktörer samt 

förändrad energitillförsel är olika faktorer som bidrar till en snabb förändring av 

energisystemet.

• Innovation har en avgörande roll i energiomställningen för att kunna tackla 

nuvarande och framtida utmaningar som det föränderliga energilandskapet 

medför.

Varför behövs de? 



• Dynamisk reglering är fördelaktigt i sektorer som 

är under en omfattande omställning eller snabb 

teknologisk utveckling (AER 2021).

• CEER anser att reglering måste vara stabil, men 

inte statisk, och förenlig med den snabbt 

föränderliga marknadsutvecklingen som sker, 

samtidigt som den fortsätter att skydda 

energikonsumenternas intressen (CEER 2021).

Varför behövs de?

Källa: Komet 2019 Förändringshastighet och risker 



• Innovation kan ske snabbare när innovatörer eller intressenter kan testa nya 

idéer i kontrollerade och begränsade miljöer (exempelvis med en regulatorisk 

sandlåda), med en minimerad risk. Konsumenter kan gynnas av nya och 

användbara produkter eller tjänster. Kommunikationen och informationsutbytet 

mellan regelutvecklare och intressenter kan bidra till en mer sammanhållen, 

effektiv och resilient energimarknad (Funseam 2022).

Varför behövs de? 



Framgångsnycklar

(Eko)systematisk förhållningssätt. Långsiktig förändring av ett system.

Live-testing. Regulatoriska sandlådor lämpar sig endast när live-testing behöver 

genomföras.

Kontextbaserade sandlådor. Rättsliga ramen (deltagare, 

testbegränsningar), marknadsvillkoren (marknadsstrukturen, innovationsmöjligheter), 

kapacitet (regulatorns kapacitet) påverkar designvalen i utformningen av en 

sandlåda.

Tydliga mål. Hjälper till att definiera förväntade resultat och effekter.

Feedbackmekanism. Informerar och utvecklar regulatoriska sandlådor.



Behörighet, vilka kan delta i sandlådan?

Styrelseskick, vem eller vilka har ansvar för den administrativa och operativa 

strukturen?

Tidsperspektiv, hur länge är ansökningarna öppna och hur länge pågår testerna?

Testavgränsningar, vilka begränsningar har sandlådan?

Exitstrategi, vad händer när sandlådan avslutas eller avbryts?

Designelement



Exempel på regulatoriska sandlådor i världen 



• Office of Gas and Electricity Markets 

• Mål: Tekniska lösningar, produkter, tjänster, prismodeller, affärsmodeller och regulatorisk 

utveckling

• Exempel: Beviljad sandlåda för Emergent Energy Systems Ltd. Fokuserar på lokal energi och 

mikronät. Emergent etablerar och driver mikronät inom bostadsbyggande, vilket hjälper 

bostadsbolag att leverera kostnadseffektiv utfasning av fossila bränslen i sina fastigheter, 

samtidigt som räkningarna hålls låga för användarna. De belyser att boende anslutna till ett 

mikronät måste kunna utöva sin rätt att byta leverantör och prövar en ny branschmetod för att 

underlätta leverantörsbytesprocessen. Källa: 

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2021/05/emergent_-

_bsc_sandbox_derogation_-_260521_002.pdf

Storbritannien: Ofgem:s Innovation Link

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2021/05/emergent_-_bsc_sandbox_derogation_-_260521_002.pdf


• Namn: Smart Energy Showcases – Digital Agenda för the Energy Transition (SINTEG)

• Mål: Tekniska lösningar, produkter, service eller affärsmodeller

• Sandlådan är del av ett större program som syftar till att ta itu med tekniska, ekonomiska och 

rättsliga hinder inom energisektorn. Projekt beviljas inom ramen för SINTEG och Reallabore der 

Energiewende finansieringsprogram.

• Exempel: Projektet har fokus på grön vätgas, och kommer att utveckla sektorskoppling och 

utforma energieffektiva grannskapssystem för uppvärmningssektorn. I projektet ingår deltagare 

från privata sektorn, myndigheter och forskare som täcker hela energivärdekedjan – inklusive 

produktion, transport, lagring och konsumtion. Källa: https://www.energiesystem-forschung.de/

Tyskland: Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy (BMWi)

https://www.energiesystem-forschung.de/


• Namn: Bac à sable réglementaire

• Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) ansvarar för att bestämma omfattningen av 

testerna (projektets egenskaper, antal deltagare, geografiska området).

• Fokus: Att bygga upp en konkurrenskraftig ekonomi som främjar skapandet av arbetstillfällen, 

särskilt genom grön tillväxt; Trygga energiförsörjningen och minska beroendet av energiimporten; 

Upprätthålla konkurrenskraftiga och attraktiva energipriser jämfört med internationella priser; 

Bevara människors hälsa och miljö, samt bekämpa effekterna av växthusgaser; Bekämpa 

energifattigdom.

• 12 projekt beviljades inom ramen för den första ansökningsomgången 2020. Andra utlysningen 

avslutas i januari 2022. Källa: https://www.cre.fr/en/Energetic-transition-and-technologic-

innovation/regulatory-sandbox

Frankrike: Commission de Régulation de 
l’Énergie 

https://www.cre.fr/en/Energetic-transition-and-technologic-innovation/regulatory-sandbox


Behörighet, vilka kan delta i sandlådan?

Storbritannien Tyskland Frankrike

Sandlådan är till för innovatörer 

eller aktörer som redan (eller avser 

att) verka på den reglerade 

energimarknaden.

Alla aktörer. Varje showcase-region 

inkluderar partners från mer än 

300 företag, 

forskningsinstitutioner, kommuner, 

lokala distrikt och federala stater.

Alla enheter (any legal entity) kan 

delta (exempelvis privata sektorn, 

lokala myndigheter, företag).



Styrelseskick, vem eller vilka har ansvar för den 
administrativa och operativa strukturen?

Storbritannien Tyskland Frankrike

Ofgem, tillsynsmyndigheten för 

energi i UK.

Uppgifter är fördelade mellan 

ministeriet (BMWi) och nationella 

tillsynsmyndigheten (Bundes-

netzagentur).

Nationella tillsynsmyndigheten, 

men uppgifterna kan delas upp 

olika i specifika fall.



Tidsperspektiv, hur länge är ansökningarna öppna och 
hur länge pågår testerna?

Storbritannien Tyskland Frankrike

Initialt planerades det för 24 

månader, även om flexibilitet 

tillhandahölls. I framtiden kommer 

tidsramen vara upp till den 

sökande.

2016-2020: Regionerna valdes ut i 

slutet av 2016 och början av 2017, 

och projektet kommer att pågå i 

fyra år.

Max 4 år, förlängning av ytterligare 

4 år är möjligt.  



Testavgränsningar, vilka begränsningar har sandlådan?

Storbritannien Tyskland Frankrike 

Öppna regulatoriska tester/trials. 

Kriterier: 

• Förslaget är innovativt

• Innovationen är fördelaktig för 

konsumenterna.

• Konsumenterna kommer att 

skyddas under prövningen. 

• Innovatörerna har en utvecklad plan 

för att testa innovationen. Planen 

innehåller tydliga mål och 

framgångskriterier.

Förhandsvalda 

tester. 

Öppna regulatoriska tester/trials. Inriktad på en 

specifik förteckning över regleringar, men öppen 

för alla förslag i denna förteckning. 

Kriterier:

• Bidra till de energipolitiska mål som fastställs i 

artikel L. 100-1 i energilagen.

• Vara en innovation som kräver ett undantag från 

nuvarande reglering. 

• Visa vilka fördelar lösningen har för samhället 

och konsumenter.



Exitstrategi, vad händer när sandlådan avslutas eller 
avbryts?

Storbritannien Tyskland Frankrike

Oklart. I de två första fönstren 

2017 och 2018 fanns det 67 

ansökningar; sju gick vidare för 

tester. De flesta ansökningarna 

behövde ingen sandlåda.

I ansökningskriterierna ska det 

framgå vilken exitstrategi 

sökanden avser att använda sig av.

Oklart. Slutrapporten finns 

tillgänglig på BMWis webbplats.

Oklart. Årlig lägesrapport till 

nationella tillsynsmyndigheten. 



• Elektricitet i fokus. Ett ”El-fokus” tenderar att dominera de olika projekten för 

regulatoriska sandlådor i världen. Men det finns ett ökat intresse för andra 

energikällor så som naturgas. 

• Partnerskap med akademin. Vissa länder har valt att inkludera akademi och 

forskningsinstitut. I Tyskland är olika universitet inkluderade för att dokumentera 

lärdomar. 

• Finansiering. I Tyskland finns finansiering att söka genom SINTEG programmet, i 

Storbritannien är finansiering inte en del av sandlådan (men det finns möjlighet 

att söka finansiering på andra håll därav har majoriteten av projekten tilldelats 

offentlig finansiering). I Frankrike ges inte finansiering men det finns andra 

”kanaler” att söka finansiering. 



Identifierade risker och möjligheter vid användning av 
regulatoriska sandlådor

Källa: Euniversal UMEI 2022



Är du intresserad av att 
delta i projektet? 

• Anmäl dig som extern referensperson, skicka 

e-post till regulatoriskasandlador@ei.se

• Projekt regulatoriska sandlådor har en 

projektsida på ei.se. Lägg gärna in dig som 

prenumerant på sidans nyheter, då får du ett 

mejl varje gång vi publicerar något nytt.

• Vid projektets slut kommer vi även att bjuda 

in till ett seminarium för alla intresserade. Då 

presenteras rapporten, slutsatser och vägen 

framåt.

mailto:regulatoriskasandlador@ei.se


Nu är det tid för rundabordssamtal!



Fråga 1: Vilka regulatoriska utmaningar eller hinder 

för innovation möter ni i er dagliga verksamhet? 



Återstående tid

Fråga 2: Vad ser ni för möjligheter och/eller svårigheter 

med regulatoriska sandlådor?



Fråga 3: Om vi tar på oss våra framtidsglasglasögon, hur 

kan vi främja innovation för att nå en hållbar och effektiv 

energiomställning? 



effektdialogen@ei.se

mailto:effektdialogen@ei.se
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