
Seminarium om Ren energi-paketet

Regeringsuppdrag:

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet



Projektägare 
Göran Morén

Projektledare

Claes Vendel Nylander

Projektmedlemmar 

Johan Nordström 

Lars Tedebrand

Roger Husblad

Projektadministratör

Samuel Wahlberg

Regeringsuppdraget

Extern referensgrupp

Svenska kraftnät

Statens energimyndighet

Elsäkerhetsverket

Konsumentverket 

Konkurrensverket

Energiföretagen

Svenskt näringsliv

Oberoende elhandlare

Konsumenternas energimarknadsbyrå



Ei:s uppdrag

• Att analysera i vilken utsträckning elmarknadsdirektivet, 

elmarknadsförordningen, ACER-förordningen, förordningen om riskberedskap, 

samt vissa artiklar i förnybarhetsdirektivet är genomförda i svensk rätt och 

föreslå åtgärder om så behövs.

• Rapporten består av olika delar

• GAP-analys

• Överväganden och förslag

• Författningsförslag

• Konsekvensanalys



Åtta akter som innehåller EU:s satsningar

Elmarknadsdirektiv

Elmarknadsförordning

Riskberedskap

Förordning för ACER

Energi-

effektiviseringsdirektiv

Förnybarhetsdirektiv

Byggnaders 

energiprestanda

Styrning av EU:s 

energipolitik



Implementeringsfasen har startat

• Elmarknadsdirektivet och förnybarhetsdirektivet ska omsättas i svensk 

lagstiftning.

• Förordningarna gäller direkt, svenska regler kan behöva anpassas.



Syfte

• En gemensam inre marknad, koldioxidmål, förnybarhet.

• Ökad försörjningstrygghet och bättre konkurrens (bättre priser).

• Ökad kundinflytande, aktiva kunder.

• Underlätta för ny teknik och nya aktörer

• elektromobilitet

• energitjänsteföretag

• prosumenter.



Nyheter för kunder/konsumenter – artikel 10

• Regler som tidigare gällde för konsumenter gäller samtliga slutkunder.

• Vissa ytterligare rättigheter för konsumenter/hushållskunder.

• Artikel 10 - nya krav på avtalsinnehåll, kunder ska i avtalet

• upplysas om kombinerade varor och tjänster

• få de viktigaste avtalsvillkoren sammanfattade

• upplysas om priser och leveransvillkor.



Nyheter för kunder/konsumenter – artikel 11
Dynamiska priser

• Avtal om leverans av el mellan en leverantör och en slutkund som återspeglar 

prisförändringar på spotmarknaderna, inbegripet dagen före- och intradagsmarknaderna 

med intervall som minst motsvarar frekvensen för avräkning på marknaden. (I Sverige 

avräkning per timme).

• Elhandlare med >200 000 kunder ska erbjuda dynamiska priskontrakt. Alla kunder ska dock 

ha rätt till det från minst en elleverantör. Avsteg från principen att inte reglera utbudet på 

slutkundsmarknaden.

• Information till kunder om möjligheter, kostnader och risker.

• Samtycke från kunden krävs.

• Ei ska övervaka och lämna en årsrapport om effekterna av dynamiska priser.



Byte av elleverantör eller aggregator – artikel 12

• Snarast, från år 2026 inom 24 timmar (tekniska processen).

• Generellt förbud mot bytesrelaterade avgifter.

• Undantag för tidsbundna fasta avtal som kunden frivilligt valt.

• Brytavgifter får inte överstiga elhandlarens direkta kostnad för att förlora kunden.

• Detta undantag överväger Ei att föreslå.



Aggregering – artikel 13 och 17

• En funktion som fullgörs av en fysisk eller juridisk person som kombinerar flera 

kundlaster eller producerad el för försäljning, inköp eller auktionering på alla 

slags organiserade elmarknader. Med oberoende aggregator avses en 

marknadsaktör som deltar i aggregering och som inte är ansluten till kundens 

leverantör.

• Alla kunder ska fritt kunna köpa och sälja andra eltjänster än leverans, t.ex. 

aggregering, oberoende av sitt elleveransavtal och från valfritt elföretag.

• Slutkunder ska kunna göra detta utan godkännande från sitt elföretag.



Aggregering – artikel 13 och 17, forts.

• Slutkunder har rätt till uppgifter om efterfrågeflexibilitet och levererad eller såld 

el månadsvis.

• Slutkunder ska inte drabbas av diskriminerande tekniska, administrativa krav 

eller avgifter.

• Medlemsstaterna ska främja aggregering. DSO och TSO ska inte diskriminera 

aggregering vid upphandling av stödtjänster.



Aggregering – artikel 13 och 17, forts.

• Balansansvar.

• System för konfliktlösning.

• Ny aktör, aggregator, kommer att föras in i ellagen.



Faktureringsinformation – artikel 18 och bilaga 1 

• Tydliga fakturor till samtliga slutkunder utan kostnad.

• Fakturor i elektronisk form och flexibla arrangemang för betalning. 

(I Sverige minst kvartalsvis.)

• Ändringar av produkt eller pris ska det flaggas för i faktura.



Faktureringsinformation – artikel 18 och bilaga 1 

Bilaga 1

• Belopp och förfallodag.

• Telefonnummer och e-postadress.

• Upplysning om fördelar med att byta leverantör.

• Uppgift om förbrukning, även i grafisk form, genom hänvisning till webbplats.

• Uppgift om historisk förbrukning upp till 3 år.

• Implementeras i föreskriftsform efter bemyndigande till Ei.





Medborgarenergigemenskaper (MEG)

• Dela energi och får dela elproduktion inom gemenskapen, produktion, försäljning, 

energitjänster.

• Finansiellt ansvariga för obalanser i elsystemet; nationella regler avseende nätavgifter 

och skatter.

• Äga/driva nät (frivilligt för medlemsstater att införa).

• Gränsdragning MEG/DSO/förnybarenergigemenskaper (FEG) enligt direktiven.

• Medlemmar/delägare ska behålla vissa konsument-/kundrättigheter.



Energigemenskaper

• Förslagsidé

• Ekonomisk förening med vissa stadgar, tvingande regler för medlemskap och 

medlemsvillkor.

• Rätt att bedriva nätverksamhet enligt 3 kap. ellagen? Ei överväger att inte föreslå det.

• Relation till Gemenskaper för förnybar energi (FEG)?





Nätföretagen

• Artikel 31 Uppgifter, upphandling av tjänster med mera.

• Artikel 32 Upphandling av flexibilitetstjänster.

• Artikel 33 Laddningsstationer.

• Artikel 36 Energilagringsanläggningar.

• Artikel 38 Slutna distributionssystem.



Artikel 31 Uppgifter, upphandling av tjänster med mera

• Punkten 10

• Medlemsstaten får tillåta nätföretag att driva annan verksamhet än nätverksamhet om det 

behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet eller 

elmarknadsförordningen.

• Hur hanterar vi till exempel kommunala nätföretag som har omfattande verksamhet vid sidan 

av nätverksamhet?



Artikel 32  Flexibilitetstjänster

• Incitament för flexibilitetstjänster

• I intäktsramsregleringen finns kostnadstäckning, men ytterligare incitament bör införas.

• Elnätsföretagen ska ta fram specifikationer för sådana tjänster samt en katalog över 

standardiserade tjänster.

• Samarbete med Svenska kraftnät.

• Nätutvecklingsplaner ska tas fram minst vartannat år. Lämnas till Ei.

• Undantag kan göras för företag med färre än 100 000 kunder eller som betjänar små enskilda system.

• Ei överväger sådant undantag.



Artikel 33 Laddningsstationer

• Punkt 1: Medlemsstaten ska se till att elnätsföretagen samarbetar med aktörer 

som äger eller driver laddningsstationer.

• Punkt 2: Elnätsföretag får inte äga, förvalta eller driva laddningsstationer, dock 

för eget bruk.

• Punkt 3: Undantag får medges under vissa förutsättningar

• Öppet icke-diskriminerande anbudsförfarande som Ei förhandsgranskat och godkänt.

• Ei kommer inte att föreslå undantag.



Artikel 36 Energilagringsanläggningar

• Punkt 1: Elnätsföretag får inte äga, förvalta eller driva 

energilagringsanläggningar.

• Punkt 2: Undantag

• Av Ei godkända helt integrerade nätverkskomponenter. Utmaning att definiera 

nätverkskomponenter närmare, ny uppgift för Ei att godkänna dessa.

• Eller om tjänsterna  inte har kunnat tillhandahållas efter ett öppet, icke-diskriminerande 

anbudsförfarande som förhandsgranskats och godkänts av Ei. 



Artikel 36 Energilagringsanläggningar

• Punkt 1: Elnätsföretag får inte äga, förvalta eller driva 

energilagringsanläggningar.

• Punkt 2: Undantag

• Av Ei godkända helt integrerade nätverkskomponenter.  Vilket Ei överväger att föreslå.

• Utmaning att definiera nätverkskomponenter närmare, ny uppgift för Ei att godkänna dessa.

• Eller om tjänsterna  inte har kunnat tillhandahållas efter ett öppet, icke-diskriminerande 

anbudsförfarande som förhandsgranskats och godkänts av Ei. Vilket Ei överväger att inte 

föreslå.



Artikel 38 Slutna distributionssystem  

Medlemsstaten kan klassificera ett system som distribuerar el inom en geografiskt 

avgränsad industriell eller kommersiell plats, eller en plats där gemensamma 

tjänster tillhandahålls och som inte levererar el till hushållskunder som ett slutet 

distributionssystem om:

• a) systemanvändarnas verksamhet eller produktionsprocesser är integrerade av 

särskilda tekniska skäl eller säkerhetsskäl, eller

• b) systemet distribuerar el huvudsakligen till systemets ägare eller den 

systemansvarige, eller till deras anknutna företag.



Artikel 38 Slutna distributionssystem , forts.

Slutna distributionssystem ska vid tillämpningen av detta direktiv anses vara 

distributionssystem, det vill säga regler för nätföretag gäller.

Med vissa undantag

• behöver inte anskaffa energi för att upphandla energiförluster och köpa in icke 

frekvensrelaterade stödtjänster, flexibilitetstjänster enligt krav i direktivet

• behöver inte utveckla systemansvarigas system på grundval av nätutvecklingsplaner

• får äga, utveckla, förvalta eller driva laddningsstationer för elfordon och 

energilagringsanläggningar.



Artikel 38 Slutna distributionssystem , forts.

• Reglerna påverkar inte i sig ellagens bestämmelser om koncession, men slutna 

distributionssystem får i viss mån samma skyldigheter som nätföretag som har 

koncession. 

• Hur implementeras detta? Institutet med icke koncessionspliktiga nät får 

genomgå en översyn?



Elnätsföretagen – bestämmelser i förordningen

• EU-DSO enhet på unionsnivå.

• Alla DSO rätt att bli registrerade medlemmar.

• Rätt att delta direkt eller genom nationell organisation, vilken utses av 

medlemsstaten.

• Främja drift och planering av distributionssystem.

• Underlätta förnybar energi, efterfrågeflexibilitet.

• Bidra till digitalisering med mera.



Artikel 40 Transmissionsnätsföretag  

• Flera av uppgifterna för TSO är samma som tidigare

• Nya regler för upphandling av tjänster.

• Fastställa specifikationer för standardiserade marknadsprodukter för icke-

frekvensrelaterade tjänster, alla berörda systemanvändare ska vara med.



Åsikter, tankar och idéer på uppdragets innehåll 
mottages:

E-post: implementering_ren_energi@ei.se

mailto:implementering_ren_energi@ei.se

