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Förord 

Energisystemet befinner sig i förändring och kommer att fortsätta förändras i en 

takt och omfattning som blir alltmer påtaglig. I den pågående energiomställningen 

har innovation en avgörande roll för att tackla nuvarande och framtida 

utmaningar. Det ställs allt högre krav på tillsynsmyndigheter att hantera komplexa 

problem och vara redo att hantera det som ännu inte är känt. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar i sin verksamhetsplan för 2022 att de 

utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökade 

behov av el kräver omfattande förändringar av regelverken på energiområdet. I ett 

egeninitierat projekt har Ei därför utrett förutsättningar och tagit fram ett förslag 

för hur en modell för försöksverksamhet och regulatoriskt lärande i form av 

regulatoriska sandlådor kan implementeras i Sverige. Regulatoriska sandlådor är 

ett policyverktyg som gör det möjligt att bevilja tidsbegränsade undantag från 

utvalda delar av regelverk för försöksverksamhet i verkliga miljöer. 

Ei bedömer att det är lämpligt att en modell för försöksverksamhet och 

regulatoriskt lärande implementeras stegvis och startar med ett innovationscenter. 

Ei avser att inrätta ett innovationscenter som kan fungera som en första 

kontaktpunkt för marknadsaktörer och innovatörer som är osäkra på regler, 

processer eller principer på energimarknaderna. Genom ett innovationscenter kan 

Ei ge information och viss vägledning samtidigt som centret kan bidra till 

regulatoriskt lärande för myndigheten. 

Med ett innovationscenter har myndigheten bättre förutsättningar att möta 

marknadens behov och de rekommendationer och förslag kring regulatoriska 

sandlådor eller regulatoriska växthus som kommer från Europeiska unionens råd, 

kommissionen och Council of European Energy Regulators (CEER), och som syftar 

till att underlätta den omfattande energiomställning som pågår. 

Eskilstuna, februari 2023 

Ulrika Hesslow 

Generaldirektör 

Melina Kotsinas 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Energisystemet befinner sig i förändring och kommer att fortsätta förändras i en 

takt och omfattning som blir alltmer påtaglig. Behovet av att testa nya produkter, 

tjänster och affärsmodeller på energimarknaden har ökat, samtidigt som 

regelverken inte alltid har anpassat sig i samma takt. Det ställs allt högre krav på 

tillsynsmyndigheter att hantera komplexa problem och vara redo att hantera det 

som ännu inte är känt. Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar i sin 

verksamhetsplan för 2022 att de utmaningar som uppstår till följd av 

energiomställningen och samhällets ökade behov av el kräver omfattande 

förändringar av regelverken på energiområdet. I ett egeninitierat projekt har Ei 

därför utrett förutsättningar och tagit fram ett förslag för hur en modell för 

försöksverksamhet och regulatoriskt lärande i form av regulatoriska sandlådor kan 

implementeras i Sverige. Arbetet har utförts med hjälp av en konsultstudie samt en 

extern och en intern referensgrupp. 

Regulatoriska sandlådor är ett policyverktyg som möjliggör försöksverksamhet 

genom att bevilja tidsbegränsade undantag från utvalda delar av regelverk. Det 

innebär att innovatörer och intressenter kan få möjlighet att testa nya innovativa 

produkter, tjänster eller affärsmodeller i verkliga miljöer under kontrollerade 

former och under en begränsad tid. Internationella erfarenheter visar att 

regulatoriska sandlådor har bidragit till lärande för tillsynsmyndigheter genom 

både sandlådeverksamhet och anknutna informations- eller innovationscenter. 

Utöver det regulatoriska lärandet har det visat sig att ett innovationscenter kan 

utgöra en viktig kontaktyta mot marknadsaktörer där tillsynsmyndigheten kan 

skapa sig en fördjupad bild av utvecklingen inom områden där innovationsgraden 

är hög. 

Inom EU uppmärksammas regulatoriska sandlådor på energimarknadsområdet. 

Europeiska unionens råd uppmanade i november 2020 Europeiska kommissionen 

att fortsätta använda försöksklausuler vid utarbetande och översyn av lagstiftning 

och att utvärdera användningen av försöksklausuler. I europeiska kommissionens 

plan för att minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda 

energiomställningen (C/2022/3219) av den 18 maj 2022 ingår ett antal 

rekommendationer för att snabba upp tillståndsprocesser för förnybar energi. 

Medlemsstaterna uppmuntras att implementera regulatoriska sandlådor som kan 

bevilja undantag från nationella, regionala eller lokala regelverk för innovativa 

tekniker, produkter, tjänster eller arbetssätt. Undantagen ska underlätta 

tillståndsgivning för utbyggnad och systemintegration av förnybar produktion, 

energilagring och andra tekniker för ett fossilfritt energisystem, i linje med det 
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europeiska regelverket. Hinder till följd av tillståndsförfaranden kan påverka den 

framtida användningen av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläpp och 

kommissionen anser att regulatoriska sandlådor kan uppmuntra innovation och 

underlätta anpassning av regelverket så att det även omfattar nya innovativa 

produkter, tjänster eller strategier (Europeiska kommissionen 2022c). 

Kommissionen avser att presentera en mer detaljerad strategi för användning av 

regulatoriska sandlådor andra kvartalet 2023 (Tillväxtanalys 2022, Europeiska 

kommissionen 2022b). Regulatoriska sandlådor är även ett av de verktyg som 

Council of European Energy Regulators (CEER) har identifierat för att uppnå 

dynamisk reglering, och de beskrivs som en avgörande del av strategin för 2022–

2025 (CEER 2021). 

En modell för försöksverksamhet och regulatoriskt lärande 

Modellförslaget innehåller ett innovationscenter och en regulatorisk sandlåda som 

kan implementeras stegvis. I ett första steg avser Ei att inrätta ett 

innovationscenter, där innovatörer kan få information och vägledning inom 

energimarknadens regelverk. Ett innovationscenter kan implementeras utan 

lagändring, inom ramen för Ei:s uppdrag att främja marknadernas funktion som 

återfinns i förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen. 

Ett innovationscenter kan fylla många olika funktioner och bidra till information, 

kunskapsspridning och regelutveckling. Bland annat kan ett innovationscenter 

tillhandahålla information och vägledning till innovatörer eller andra 

marknadsaktörer samt samordna myndighetens kunskap om nya innovationer. I 

den brittiska innovationsdrivna sandlådan visade det sig att en majoritet av 

ansökningarna inte behövde ett undantag från rådande lagstiftning, då många av 

innovationerna kunde testas inom befintligt regelverk. Ett innovationscenter har 

även möjlighet att samverka och bidra med kunskap till nordiska samarbeten och 

eventuella tvärsektoriella samverkansinitiativ samt medverka i europiska 

sandlådeverksamheter som återfinns inom International Smart Grid Action 

Network (ISGAN) och CEER. 

Ett innovationscenter kan ge information om energimarknadens reglering, vilket 

efterfrågas av marknadsaktörer och kan därmed öka innovationstakten för att 

möjliggöra en effektiv energiomställning. Ei kan genom innovationscentret ge 

viktig vägledning gällande befintlig lagstiftning utan att lämna information som 

kan uppfattas som ett förhandsbesked. Om regulatoriska sandlådor ska 

implementeras i framtiden finns det ett behov av vidare utredning för att 

identifiera vilka kapitel och bestämmelser som bör omfattas av en försöksklausul. 

Innovationscentret kan bidra till utredningen om hur det juridiska ramverket för 

regulatoriska sandlådor bör utformas. 
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Övergripande ramverk för försöksverksamhet och regulatorisk lärande 

Modellen för försöksverksamhet kan utformas på följande sätt för en effektiv 

implementering.  

• Styrning. Ei föreslås, i egenskap av tillsynsmyndighet, vara ansvarig för att 

utforma och administrera ett innovationscenter och en eventuell framtida 

sandlådeverksamhet. 

• Policy- och innovationsdrivna sandlådor. Ett juridiskt ramverk bör utformas 

för att vara kompatibelt med både innovationsdrivna och policydrivna 

sandlådor, men utan krav på att policydrivna sandlådor ska genomföras. I en 

policydriven sandlåda utformar tillsynsmyndigheten det eller de undantag 

som ska testas och verksamheten utgår från att tillsynsmyndigheten vill uppnå 

ett specifikt mål. Det kan exempelvis vara att främja mer miljövänlig 

elproduktion och mer efterfrågeflexibilitet eller att utvärdera utformningen av 

kommande regelverk. En innovationsdriven sandlåda utgår från att 

innovatörerna själva identifierar och ansöker om undantag för nya affärsidéer 

som de vill förverkliga.  

• Behov av juridiskt ramverk. Ett regelverk för regulatoriska sandlådor bör 

ange under vilka förutsättningar undantag kan beviljas samt specificera 

bedömningsgrunder för regulatoriska sandlådor. Bedömningsgrunder och 

kriterier kan säkerställa att aktörer som ansöker till en sandlåda uppfyller 

minimikrav för en säker och ändamålsenlig testverksamhet. Det är en 

förutsättning för att tillhandahålla tillståndspliktiga tjänster att verksamheten 

uppfyller vissa grundkriterier, för att inte riskera att skada förtroendet från 

marknaden eller konsumenter. Ett behörighetskriterium för ansökan till en 

sandlåda bör vara att sökanden har genomfört samråd med berörda aktörer. 

Det bör framgå av det nya regelverket under vilka förutsättningar ett beslut 

om undantag kan återkallas och att beslut om undantag kan förenas med 

villkor. Försöksverksamhet är förknippad med risker och en tydlig reglering 

sätter ramarna för hur dessa risker ska hanteras. 

• Behörighet och testavgränsningar. Aktörer som verkar eller planerar att verka 

på energimarknaden bör genom ett objektivt urval baserat på 

legalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen beviljas behörighet att ansöka 

till en sandlåda. Testavgränsningar för sandlådan bör inkludera att 

försöksverksamheten specificeras i tid och omfattning, att det finns en 

utarbetad utvärderingsstrategi och exitstrategi samt en utarbetad plan för hur 

konsumenter ska skyddas. 

• Tidsperspektiv. En testperiod kan lämpligtvis vara 2–4 år för att för att ge 

tillräckligt underlag för utvärdering.  
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• Finansiering. Ei ska inte bidra med finansiering till de projekt som beviljas 

undantag för regulatoriska sandlådor. 

• Exitstrategi och utvärdering. En utarbetad utvärderingsstrategi ska bidra till 

att skydda motstående intressen och kan utgöra underlag till regulatoriskt 

lärande för tillsynsmyndigheten. En exitstrategi är ett viktigt verktyg för att 

säkerställa att försöksverksamheten avslutas på ett sätt som tillvaratar de 

lärdomar som uppdagas under testets gång samt att eventuella risker vid 

avslut hanteras på ett säkert sätt. Det bör därför vara ett krav att en 

utvärderingsstrategi och en exitstrategi bifogas till ansökan och ligger till 

grund för tillståndsprövningen. Krav på hur utvärdering och exitstrategi ska 

utformas bör framgå av det juridiska ramverket, eftersom de är av stor vikt för 

att säkerställa att försöksverksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Det är 

fördelaktigt om det framgår av lag att exitstrategi och utvärdering är ett krav 

för att försöksverksamhet ska få bedrivas. Sandlådeverksamheten bör granskas 

regelbundet genom oberoende utvärderingar. 

Med de förslag som Ei presenterar i denna rapport har myndigheten bättre 

förutsättningar att möta de rekommendationer och förslag kring regulatoriska 

sandlådor eller regulatoriska växthus som kommer från Europeiska unionens råd, 

kommissionen och CEER. Europeiska unionens råd har uppmanat kommissionen 

att fortsätta använda regulatoriska sandlådor och försöksklausuler vid utarbetande 

och översyn av lagstiftning. En mer detaljerad strategi för användning av 

regulatoriska sandlådor kommer att presenteras av kommissionen under andra 

kvartalet 2023. 

Kommissionen lyfter i en rekommendation att regulatoriska sandlådor kan 

uppmuntra till innovation och underlätta anpassning av regelverket så att det 

omfattar nya typer av teknik, produkter, tjänster eller strategier. Kommissionen 

anser att sandlådor på så sätt kan bidra till att hantera energiomställningen och 

fungera som ett steg på vägen för att mildra effekterna av det krisläge Europa 

befinner sig i på energiområdet. CEER har identifierat regulatoriska sandlådor som 

en avgörande del i sin strategi för hur tillsynsmyndigheter ska kunna hantera 

energiomställningen. 

Det föränderliga energilandskapet medför utmaningar, och det ställs ett allt högre 

krav på tillsynsmyndigheter att hantera komplexa problem och vara redo att 

hantera det som ännu inte är känt. Med ett innovationscenter kan Ei i större 

utsträckning möta efterfrågan av regulatorisk vägledning från marknadsaktörer 

och andra intressenter, samt arbeta mer proaktivt med innovativa lösningar som 

har en oklar hemvist i regelverken. Ei kan även höja myndighetens kunskap om 

nya innovativa tjänster, stärka sin kollektiva förmåga och möta marknadens behov 

av effektiv och ändamålsenlig regelutveckling.  
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1 Inledning 

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet som har i uppdrag att arbeta 

för att Sverige har väl fungerande energimarknader. Ei har tillsyn över och 

utvecklar spelreglerna på el-, naturgas-, fjärrvärme- och fjärrkylemarknaderna och 

arbetar för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av 

fungerande energidistribution och handel. En viktig del av Ei:s uppdrag är att följa 

och analysera utvecklingen på energimarknaderna och föreslå ändringar i 

regelverk och andra åtgärder som främjar marknadens funktion. Ei har i ett 

egeninitierat projekt utrett förutsättningar och tagit fram ett förslag på hur en 

modell för regulatoriska sandlådor kan implementeras i Sverige. Projektet har 

pågått under perioden mars 2022 till februari 2023 och denna rapport är projektets 

slutrapport. 

Energisystemet befinner sig i förändring och kommer att fortsätta förändras i en 

takt och omfattning som blir alltmer påtaglig. Klimatkrisen och hotet mot den 

biologiska mångfalden ställer krav på förnybar och miljövänlig energiproduktion, 

samtidigt som ett flertal branschers omställning till miljövänliga processer leder till 

ett ökat behov av el och gas. I den pågående energiomställningen har intresset för 

bland annat elektrifiering och decentraliserad elproduktion liksom behovet av 

efterfrågeflexibilitet och stödtjänster på systemnivå ökat markant. Samtidigt 

uppmärksammas möjligheterna till effektivisering genom samverkan mellan olika 

typer av energidistribution, så kallad sektorkoppling mellan till exempel el, gas, 

fjärrvärme och fjärrkyla som idag regleras i olika lagrum. 

Innovation har en avgörande roll för att tackla nuvarande och framtida 

utmaningar och skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt energisystem. 

En ökad innovationstakt har även fört med sig nya typer av marknadsaktörer, 

bland annat nya former av energilager och aggregatorer. Även digitaliseringen har 

präglat marknadsutvecklingen i dess olika delar. Detta har gjort att behoven av att 

testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller på marknaderna har ökat, 

samtidigt som regelverken inte har anpassat sig i samma takt.  

Ei ser att de förändringar som sker ställer krav på effektivitet såväl som på 

samverkan och informationsutbyte. Det föränderliga energilandskapet medför 

utmaningar, och det ställs allt högre krav på tillsynsmyndigheter att hantera 

komplexa problem och vara redo att hantera det som ännu inte är känt. 

Regleringen av energimarknaden kräver å ena sidan stabilitet och förutsägbarhet, å 

andra sidan behöver regelverk anpassas till den omfattande energiomställningens 

innovationer och nya rekommendationer från EU. Det kan finnas ett behov av att 
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implementera nya typer av policyverktyg för att regleringen ska kunna möta 

marknadens behov av utveckling. En utveckling mot en alltmer anpassningsbar 

och framtidssäkrad reglering kan även möjliggöra för systemresiliens inom 

energimarknadsområdet och skapa mer förutsägbarhet på ständigt föränderliga 

marknader. 

1.1 Projektets syfte, metod och avgränsningar 

Projektets syfte är att utreda förutsättningar och ta fram ett förslag på modell för 

hur regulatoriska sandlådor kan implementeras i Sverige, samt besvara följande 

frågeställningar: 

• Hur bör det juridiska ramverket se ut för att implementera regulatoriska 

sandlådor på energimarknaden? 

• Hur säkerhetsställs det att tillsynsmyndigheten inte gynnar en aktör framför 

andra aktörer och hur kan det hanteras?  

• Vem eller vilka ska välja vilka som får och inte får delta i den regulatoriska 

sandlådan? 

• Myndigheten får inte utsätta konsumenter för onödiga risker. Hur 

säkerhetsställs ett konsumentskydd? 

• Den regulatoriska sandlådan är begränsad i tid – vad händer när tiden har gått 

ut? 

• Bör det finnas finansieringsmöjligheter kopplat till en regulatorisk sandlåda 

och på vilket sätt sker finansiering i så fall? 

• Hur säkerställs förtroendet för myndigheten och hur ska eventuella 

intressekonflikter hanteras hos myndigheten? 

Ei har låtit en konsult genomföra en studie som dels omfattar en 

omvärldsbevakning och analys av regulatoriska sandlådors utformning och 

funktion i andra länder, dels ett modellförslag för implementering av regulatoriska 

sandlådor i Sverige. Konsultuppdraget har redovisats i en separat rapport under 

projektets gång.1 Ei har även genomfört fokusgruppsintervjuer, arrangerat 

seminarier och skickat ut enkäter till en extern referensgrupp. Samtlig inhämtad 

information ligger till grund för analysen som presenteras i denna rapport. 

Projektet har avgränsats till att enbart analysera regulatoriska sandlådors roll, 

utformning och funktion i främjandet av innovation på elmarknaden. Nuvarande 

projekt har av resursskäl avgränsats till att inte i detalj identifiera behov av 

 
1 Regulatoriska sandlådor inom energimarknadsområdet, Merlin & Metis (2022) 
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undantag för innovation i befintligt regelverk för naturgas, fjärrvärme eller 

fjärrkyla. Ei har inte heller analyserat andra typer av innovationsfrämjande 

reglering eller jämfört dessa som ett alternativ till regulatoriska sandlådor. 

Anledningen är att olika policyverktyg för innovation inom energisektorn kan ses 

som kompletterande snarare än konkurrerande med varandra (CEER 2022a, Veseli 

et al 2021). Projektet avgränsas även till regelverk som Ei har i uppdrag att 

tillämpa. Övriga regulatoriska hinder för innovation och behovet av en 

sektoröverskridande dynamisk reglering uppmärksammas i de fall det kommit till 

Ei:s kännedom, men faller inte in under detta projekt. 

1.2 Rapportens upplägg 

Rapporten inleds i kapitel 2 med en förklaring av vad en regulatorisk sandlåda är, 

vilken funktion den kan fylla och varför det finns behov av en sådan inom ramen 

för Sveriges energimarknad. Därefter följer en omvärldsbevakning i kapitel 3 som 

redogör för hur regulatoriska sandlådor används för att främja innovation på 

energimarknaderna i länder med liknande reglering som Sverige. I kapitel 4 

analyseras behov, potentiella användningsområden och förutsättningar för den 

svenska energimarknaden att implementera regulatoriska sandlådor. Vidare 

presenteras resultatet från aktörsintervjuer och interna intervjuer inom Ei. Kapitel 

5 analyserar utformningen av en modell för regulatoriska sandlådor. I kapitlet 

presenteras Ei:s analys av förutsättningar, juridiskt ramverk och val av utformning 

för en eventuell framtida regulatorisk sandlåda inom energimarknadsområdet i 

Sverige. Kapitel 6 presenterar resultat och en möjlig stegvis implementering och 

avslutas med rekommendationer för vägen framåt. I kapitel 7 återfinns en 

konsekvensutredning, och det avslutande kapitlet omfattar en ord- och 

begreppslista som redogör för de begrepp och definitioner som har snarlik eller 

liknande betydelse. Till rapporten återfinns även en referenslista och bilagor.  
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2 Vad är regulatoriska sandlådor?  

Regulatoriska sandlådor (även benämnt regulatoriska 

växthus) är ett policyverktyg som möjliggör 

försöksverksamhet genom att bevilja tidsbegränsade 

undantag från utvalda delar av regelverk. Undantagen 

innebär att innovatörer och intressenter kan få möjlighet 

att testa nya innovativa produkter, tjänster eller 

affärsmodeller i verkliga miljöer under kontrollerade 

former och under en begränsad tid.  

Konceptet regulatoriska sandlådor har sin början inom IT-branschen, där en 

testmiljö eller sandlåda kan användas för att testa potentiellt skadliga koder utan 

att riskera att de infekterar hela systemet. Regulatoriska sandlådor återfinns även 

inom fintech-branschen och hälsovårdssektorn, och är nu en växande trend inom 

energiområdet (Quest 2020, Schittekatte 2021 et al.). Inom EU växer intresset för 

olika experimentella arbetssätt inom regelutveckling i en kontext av 

klimatförändringar, energiomställning och digitalisering. Regulatoriska sandlådor 

och andra verktyg som främjar innovation uppmärksammas alltmer bland 

europeiska tillsynsmyndigheter och intressenter. Council of European Energy 

Regulators (CEER) har tidigare identifierat regulatoriska sandlådor som ett centralt 

verktyg för dynamisk reglering (CEER 2021).  

Regulatoriska sandlådor är ett relativt nytt koncept inom energisektorn och har 

visat sig vara lovande för att möjliggöra innovation på energimarknadsområdet, 

främja regulatoriskt lärande och utveckling hos tillsynsmyndigheter samt bidra till 

ökad nytta för konsumenter. Det är en relativt snabb, flexibel och transparent 

process med begränsade risker. Innovation kan underlättas när innovatörer eller 

intressenter kan testa nya idéer i kontrollerade och begränsade miljöer med en 

minimerad risk. En sandlåda kan även bidra till att undanröja icke-tekniska hinder 

för innovation genom att experimentera med nya affärsmodeller och 

energitjänster. Avsikten är att lära sig av de olika försöken för att informera om 

behov och utveckling inom reglering, men även att konsumenter ska gynnas av 

nya och användbara produkter eller tjänster på lång sikt. 

2.1 Begrepp och definitioner 

CEER har sedan 2019 arbetat med en strategi för de utmaningar som 

tillsynsmyndigheter står inför vid energiomställningen. Strategin löper över 
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treårsperioder och kallas 3D Strategy, som står för digitalisering till nytta för 

konsumenterna, dekarbonisering till lägsta kostnad och dynamisk reglering för 

anpassningsbar reglering i en snabbt föränderlig värld (CEER 2021). Dynamisk 

reglering kan definieras som en regleringsstrategi som är tidsbegränsad och 

inriktad mot den reglerade verksamheten inom energisektorn och/eller de aktörer 

som deltar på energimarknaderna. I regleringen används experimentella arbetssätt 

för att hantera nya aspekter i energisystemet, med det slutliga målet att skapa 

underlag till framtida lagstiftning (CEER 2022a). 

Regulatoriska sandlådor är ett av de verktyg som CEER har identifierat för att 

uppnå dynamisk reglering, och de beskrivs som en avgörande del av strategin för 

2022–2025. Sandlådorna är närbesläktade med och kan ses som komplement till 

pilotprojekt, regulatoriska experiment och pilotregleringar (CEER 2022b). CEER 

har konstaterat att begreppet regulatoriska sandlådor används för att beskriva 

olika varianter av innovationsfrämjande verktyg som tillämpas av 

regleringsmyndigheter. I några sammanhang beskrivs den mer innovationsdrivna 

och småskaliga försöksverksamheten som regulatoriska sandlådor medan 

policyinriktade mer storskalig försöksverksamhet kallas regulatoriska experiment. 

Sandlådan är i sig själv en öppen process, som skapar utrymme för ett 

undersökande arbetssätt och kan fungera som olika typer av verktyg. Ingen 

sandlåda är helt den andra lik, utan de anpassas till olika regelverk som de ska 

implementeras i för att uppnå de resultat som efterfrågas. Trots skillnader delar de 

flesta sandlådor tre utmärkande egenskaper. De är tidsbegränsade, inriktade mot 

regulatoriskt lärande och medför undantag från regelverket. En annan gemensam 

nämnare är att en majoritet av sandlådor strävar efter att påskynda 

energiomställningen med hjälp av innovation (CEER 2022b). 

Det finns alltså en bredd i utformning och inriktning bland existerande sandlådor, 

bland annat gällande vilka aktörer som involveras och hur storskaliga experiment 

som tillåts, om sandlådorna inriktas mot policyutveckling eller 

innovationsutveckling och hur urvalet till sandlådorna går till. Förutom att det 

finns olika definitioner av regulatoriska sandlådor så existerar det även olika 

översättningar av det engelska begreppet regulatory sandboxes. Kommittén för 

teknologisk innovation och etik (Komet) förordar att regulatoriskt växthus används 

som svenskt samlingsbegrepp för försöksverksamhet med koppling till regelverk, 

och deras val av begreppet grundar sig bland annat i en metafor.2 

I rapporten används begreppet regulatoriska sandlådor för det policyverktyg och 

den typ av försöksverksamhet som på engelska benämns regulatory sandboxes. Valet 

 
2 ”Växthus är en metafor för den miljö där försök kan bedrivas. Ett växthus är transparent, det syns vad 

som händer i huset, samtidigt som ett växthus syftar till att gynna odling och tillväxt under ordnade 

former.” (Komet 2020:23 s., 4) 
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av begrepp baseras dels på att det är en direktöversättning från det engelska 

begreppet och att det därmed är ett mer internationellt erkänt begrepp, dels att 

litteratur inom energimarknadsområdet använder regulatoriska sandlådor för att 

beskriva den experimentella metoden med tester under förenklade 

marknadsförhållanden. Europeiska unionens råd har även valt att använda 

begreppet tillsammans med experimentsklausuler för att beskriva verktyg för ett 

innovationsvänligt, framtidssäkrat och motståndskraftigt regelverk (Europeiska 

unionens råd 2020b). 

Likt begreppet växthus återfinns även metaforer för regulatoriska sandlådor. En 

sandlåda kan ses som en säker plats för att experimentera och samla erfarenheter 

med sandlådans förenklade regler, där sanden har en skyddande effekt och 

ramarna runt lådan definierar avgränsningar.3 Det finns även exempel i rapporter, 

betänkanden och skrivelser där regulatoriska sandlådor eller växthus används för 

att beskriva försöksverksamhet och verktyg för dynamisk reglering.4  

I den svenska lagstiftningen finns det sedan tidigare olika exempel på typer av 

undantag för försök och möjliggörande av innovation inom andra reglerade 

verksamheter. Undantagen regleras med så kallade tidsbegränsade författningar, 

försöksklausuler och solnedgångsklausuler (Komet 2020: 21–24). Komet beskriver 

att tidsbegränsade författningar är ett vanligt tillvägagångsätt för att möjliggöra 

reglerade försök. Riksdag eller regering beslutar då om en tidsbegränsad lag eller 

förordning som gäller för en specifik försöksverksamhet. Ett exempel inom 

transportområdet är förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med 

självkörande fordon, som meddelats med stöd av lagen (1975:88) med 

bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och 

kommunikationer.  

Försöksklausuler5 (fri översättning från engelskans experimental clause) är särskilda 

bestämmelser som tillåter avvikelser eller undantag från den reglering de ingår i. 

 
3 “A safe playground in which to experiment, collect experiences and play without having to face the 

strict rules of the “real world”. Whereas the sand of an actual sandbox protects against harm while 

playing, certain consumer safeguards are established to fulfil that task in its regulatory counterpart. 

Meanwhile clear entry and exit requirements, as well as a pre-defined scope, display the borders of the 

box” (Ringe och Ruof 2020:606).  
4 Näringsutskottets betänkande (2021/22:NU16) En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och 

innovationsförmåga, Europeiska unionens råd (2020a). Regulatoriska sandlådor och experimentklausuler som 

verktyg för bättre lagstiftning: rådet antar slutsatser, Tillväxtanalys (2022:12). Hur arbetar EU med att reglera 

ny teknik och samtidigt ha fokus på grön omställning?, Slutbetänkande av Komet (SOU 2022:68). Förnya 

taktiken i takt med tekniken – förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning, 

Kommittédirektiv (Dir. 2018:85) Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella 

revolutionens teknologier 
5 Försöksklausuler "[s]om ofta är den rättsliga grunden för regulatoriska sandlådor, definieras som 

rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för de myndigheter som ska genomföra och upprätthålla 

lagstiftningen att från fall till fall utöva viss flexibilitet när det gäller att testa innovativa tekniker, 

produkter, tjänster eller metoder.” (Europeiska unionens råd 2020) Benämns även ibland som 

experimentsklausuler. 
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Till exempel kan det innebära att samtliga gällande villkor för ett 

verksamhetstillstånd inte behöver vara uppfyllda eller att vissa krav åsidosätts 

under en försöksperiod. I 6 § skogsvårdslagen (1979:429) finns ett undantag från 

kravet på att avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för 

skogens återväxt eller främja skogens utveckling. Undantaget kan beviljas bland 

annat om avverkningen syftar till att möjliggöra försöksverksamhet. I 29 kap. 23 § 

skollagen (2010:800) ges tillsynsmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om 

försöksverksamhet inom skolväsendet. Klausulerna lämpar sig för tekniska 

innovationer som inte fanns vid tillkomsten av regleringen. Med denna typ av 

bestämmelser kan till exempel regulatoriska sandlådor inrättas i olika 

författningsnivåer (ibid.).  

Solnedgångsklausuler innebär att en lag upphör att gälla vid en viss tidpunkt som 

bestäms då lagen införs, om inte lagstiftningsåtgärder görs för att förlänga 

tidsramen. Exempel på sådana försöksverksamheter som Komet belyser är lagen 

(2007:978) om hemlig rumsavlyssning och lagen (2007:979) om åtgärder för att 

förhindra vissa särskilt allvarliga brott (Komet 2020). 

2.2 Initiativ för dynamisk reglering av energimarknaden 

Delar av det nationella regelverk som Ei tillämpar har utformats för ett mer 

centraliserat och relativt statiskt elsystem jämfört med hur framtidens elsystem 

kommer att se ut. Det kan finnas behov av att anpassa regelverk för att främja 

innovation och energiomställningen. Ei konstaterar i sin verksamhetsplan för 2022 

att de utmaningar och möjligheter som uppstår till följd av energiomställningen 

och samhällets ökade behov av el kräver förändringar av regelverken på 

energiområdet. 

CEER menar att implementeringen av Europaparlamentets och rådets nya direktiv 

om gemensamma regler för den inre marknaden med el, det så kallade Ren Energi-

paketet, har bekräftat att det finns ett behov av en anpassningsbar och agil 

reglering. Bestämmelser och tillsynsmyndigheters arbetssätt behöver utvecklas för 

att möjliggöra de förändringar som beskrivs i direktivet (CEER 2021). Regelverket 

för gasmarknaden står inför likvärdiga utmaningar, och för att nå den ökade 

ambitionsnivån för EU:s miljömål har det tagits fram ett förslag från Europeiska 

kommissionen. Förslaget innehåller ett reviderat gasmarknadspaket i form av ett 

direktiv och en förordning (CEER 2022a).  

Nya regelverk och policyer för klimatomställning leder också till nya 

affärsmodeller, produkter och tjänster, som utmanar energimarknadsregleringens 

traditionella styrning mot centraliserade energisystem. Även om 

tillsynsmyndigheter inte har ansvar för utvecklingen av miljö- och klimatpolicyer, 
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har de en viktig roll att möjliggöra utveckling och säkerställa att 

energimarknadsregleringen fyller sin funktion (CEER 2022a). 

CEER har uttryckt att det är en utmaning för nationella energitillsynsmyndigheter 

att hålla jämna steg med förändringar i energisektorn och att se till att nuvarande 

regelverk inte skapar hinder för innovation (Schittekatte 2021 et al.). En 

ändamålsenlig reglering bör vara stabil men inte statisk. Den måste också vara 

förenlig med den snabbt föränderliga miljö- och marknadsutvecklingen som sker, 

samtidigt som regleringen fortsätter att skydda energikonsumenternas intressen 

(CEER 2021). I sektorer som är under sådan omfattande omställning eller snabb 

teknologisk utveckling är det fördelaktigt med en dynamisk reglering (AER 2021).  

CEER har tidigare identifierat regulatoriska sandlådor som ett centralt verktyg för 

en mer dynamisk reglering. De kan göra det möjligt att utveckla innovationer som 

annars möter regulatoriska hinder på den reglerade energimarknaden. Innovatörer 

kan på så sätt, i en testmiljö under begränsad tid, testa nya modeller, tjänster och 

affärsmodeller, samtidigt som konsumenter skyddas. Regulatoriska sandlådor är 

avsedda att påskynda regelutvecklingen, utan att göra avkall på leveranssäkerhet 

och marknadskonkurrens (Veseli et al 2021). 

Även inom EU uppmärksammas regulatoriska sandlådor på energimarknads-

området. Europeiska unionens råd uppmanade i november 2020 Europeiska 

kommissionen att fortsätta använda regulatoriska sandlådor och försöksklausuler 

vid utarbetande och översyn av lagstiftning (Europeiska unionens råd 2020b). I 

kommissionens plan för att minska beroendet av ryska fossila bränslen och 

påskynda energiomställningen (C/2022/3219) av den 18 maj 2022 ingår ett antal 

rekommendationer för att snabba upp tillståndsprocesser för förnybar energi. 

Medlemsstaterna uppmuntras att implementera regulatoriska sandlådor som kan 

bevilja undantag från nationella, regionala eller lokala regelverk för innovativa 

tekniker, produkter, tjänster eller arbetssätt. Undantagen ska underlätta 

tillståndsgivning för utbyggnad och systemintegration av förnybar energi, lagring 

och andra tekniker för ett fossilfritt energisystem (Europeiska kommissionen 

2022a).6 Hinder till följd av tillståndsförfaranden kan påverka den framtida 

användningen av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläpp och 

kommissionen anser att regulatoriska sandlådor kan uppmuntra innovation och 

 
6 ”Medlemsstaterna uppmuntras att införa regulatoriska sandlådor för att bevilja riktade undantag från 

nationella, regionala eller lokala lagar eller regelverk för innovativa typer av teknik, produkter, tjänster 

eller strategier, och därmed underlätta för beviljande av tillstånd och stödja utbyggnad och 

systemintegrering av förnybar energi, lagring och annan teknik för minskade koldioxidutsläpp, i 

enlighet med unionslagstiftningen.” (Europeiska kommissionen 2022c:8) 
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underlätta anpassning av regelverket så att det även omfattar nya innovativa 

produkter, tjänster eller strategier (Europeiska kommissionen 2022c). 7 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om 

den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) artikel 5 ger även 

medlemsstaterna befogenhet att bevilja undantag från balansansvar för 

demonstrationsprojekt som är begränsade i tid och omfattning. 

Gemensamma riktlinjer för regulatoriska sandlådor inom EU är under utarbetande 

och presenteras av kommissionen under första halvan av 2023. Även gemensamma 

regulatoriska sandlådor och experimentella klausuler för hela EU är under 

utarbetande (Tillväxtanalys 2022, Europeiska kommissionen 2022b). 

I Sverige har Komet på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för en ansvarsfull, 

innovativ och samverkande förvaltning som bland annat berör 

energiomställningen (SOU 2022:68). Komet har analyserat policyutveckling som 

kan skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft i Sverige, med 

särskilt fokus på frågor där rådande policyer eller avsaknad av sådana hindrar 

eller hämmar innovation. De belyser att nutida och framtida utmaningar inom 

energisystemet förutsätter att nya lösningar kan nyttjas vid behov men att 

teknikutveckling och regelutveckling idag går i otakt. Även Tillväxtanalys belyser 

taktproblemet att ”[r]egulativa processer anses vara mer långsamma än vad snabb 

teknikutveckling kräver.” (Tillväxtanalys 2022:10). Komet bedömer att tempot i 

samhällets teknikutveckling generellt utmanar den offentliga förvaltningens 

strukturer, roller och processer och ställer krav på att myndigheter har kunskap 

om ny teknik och förmåga att hantera komplexa lösningar för att kunna ta fram 

regler och policyer som stödjer teknikutvecklingen. Den offentliga förvaltningen 

behöver vara redo att hantera även det som ännu inte är känt och på ett 

teknikneutralt sätt kunna hantera nya idéer och lösningar. 

Komet anser att försöksverksamhet är ett anpassningsbart arbetssätt som har 

potential att utgöra en strukturerad, utforskande och lärande arbetsmetod för att 

utveckla och införa nya lösningar. Utifrån detta föreslår Komet att regeringen bör 

ta fram en nationell försöksstrategi och inrätta en kommitté som hanterar 

anmälningar om regelhinder (Komet 2020, 2022). Regeringen har tidigare beslutat 

att initiera en utredning om försöksverksamhet i kommuner och regioner (dir. 

2021:110). Utredningen ska bland annat bedöma om, och i så fall hur, staten bör 

främja och stödja försöksverksamheter, lämna nödvändiga författningsförslag och 

 
7 ”Hinder till följd av tillståndsförfaranden kan också påverka den framtida användningen av innovativ 

teknik för att minska koldioxidutsläpp som behövs för klimatneutralitet. Så kallade ”regulatoriska 

sandlådor”, som ger möjlighet till provning i verklig miljö av innovativa typer av teknik, produkter, 

tjänster eller strategier som inte är helt förenliga med den befintliga rättsliga ramen, kan uppmuntra till 

innovation och underlätta den efterföljande anpassningen av regelverket så att det omfattar dessa typer 

av teknik, produkter, tjänster eller strategier.” (Europeiska kommissionen 2022c:3) 
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eventuellt föreslå andra statliga insatser (Regeringen 2022). I delbetänkandet 

Försöksverksamhet utan författningsändring i den kommunala sektorn (SOU 

2022:59) anser utredningen att det finns skäl att analysera försöksverksamhet som 

metod i det fortsatta utredningsarbetet.  

Komet beskriver även att innovation försvåras när teknikutvecklingen sker 

tvärsektoriellt medan regelutvecklingen följer en traditionell och sektoriell 

indelning. Sektorsövergripande frågeställningar kan utgöra eller ligga nära den typ 

av dilemman som inom forskningen ibland benämns ”wicked problems”. Sådana 

problem kännetecknas bland annat av att vara föränderliga och svåra att avgränsa, 

och de kräver ibland nya sätt att tänka. Myndigheter har idag svårt att hantera 

komplexa och sektorsövergripande frågeställningar och samhällsutmaningar, och 

om dessa utmaningar inte möts av ändamålsenliga regler och arbetssätt kan 

innovation hindras. Vidare beskriver Komet att det även hos berörda 

tillståndsmyndigheter kan finnas en oklarhet i nya innovativa lösningars hemvist i 

regelverket, och att det krävs samverkan mellan myndigheter för att reda ut och 

klargöra sådana frågor så att offentlig sektor tillsammans kan ta ett helhetsansvar. 

Komets slutsats är att arbetssätten inom offentlig förvaltning behöver bli mer 

dynamiska och anpassningsbara och att myndigheterna behöver stärka sin 

förmåga att hantera tvärsektoriella frågor (SOU 2022:68).  

Komet föreslår att en samverkansaccelerator etableras som kan stärka svenska 

myndigheters förmåga att gemensamt, proaktivt och med ett helhetsperspektiv 

hantera tvärsektoriella frågor kopplade till utvecklingen eller användningen av ny 

teknik och andra nya lösningar. Samverkansacceleratorn föreslås vara en eller flera 

myndigheter eller en kommitté, som genom myndighetssamverkan kan påskynda 

en effektiv hantering av tvärsektoriella frågor där större samhällsomställningar 

behöver ske snabbt. Tanken är att förslaget ska bidra till att systemlösningar kan 

möjliggöra bland annat energieffektivisering och klimatomställning. Komet 

föreslår även att Vinnova ges i uppdrag att stödja offentliga aktörers arbete med 

proaktiv regelutveckling och att finansiera regelgivande myndigheters 

samverkande innovationsarbete (ibid.). 

2.3 Vad används regulatoriska sandlådor till?  

Omfattningen och komplexiteten i att omdana energiförsörjningen så snabbt som 

möjligt utan att göra avkall på viktiga funktioner understryks av många aktörer. 

Särskilt komplext blir det när omdaningen sker med ambitionen att undvika 

juridiska fallgropar, ekonomisk ineffektivitet och miljömässig suboptimering. 

Samtidigt är det ett faktum att klimatkrisen utgör ett allvarligt hot mot välstånd 

och trygghet i Sverige och i världen. Energiomställningen till ett hållbart och 

klimatneutralt samhälle utgör en central del i klimatomställningen och är påtagligt 

brådskande. Det ställer krav på åtgärder inom alla sektorer, men särskilt viktig är 
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energisektorn (Ei 2021b, Energiforsk 2020:201).8 I en sådan kontext kan 

energimarknadsregleringens mål för ökad samhällsekonomisk effektivitet, 

energieffektivitet och bättre kvalitet på energiförsörjningen endast uppnås om 

innovation är möjligt (CEER 2022b). Merlin & Metis skriver:  

Förändringstakten på energimarknaderna har ökat och intresset för bland 

annat decentraliserad elproduktion, elektrifiering, ett utökat behov av 

efterfrågeflexibilitet och stödtjänster på systemnivå har tilltagit kraftigt. En 

ökad innovationstakt har även fört med sig nya marknadsaktörer som 

tidigare inte har varit aktiva inom energisektorn och därmed har begränsad 

kunskap om regelverket. Även digitaliseringen har präglat 

marknadsutvecklingen. Detta har gjort att behoven för att testa nya produkter 

har ökat, samtidigt som det inte har varit möjligt, eller ens önskvärt, att 

anpassa regelverken i samma takt. Regulatoriska sandlådor kan därmed 

underlätta regleringsmyndighetens arbete i att främja såväl tekniska, 

ekonomiska, som sociala innovationer, liksom de eventuella 

regelverksändringar som framtidens marknadsvillkor kan komma att 

nödvändiggöra (Merlin & Metis 2022:3).  

Utvecklingen av ny teknik och regleringen av energimarknaden har haft olika 

tillväxttakter de senaste åren. Delar av det nationella regelverk som reglerar el- och 

gasmarknaderna har utvecklats under en period där energisystemet dominerats av 

väletablerade aktörer och affärsmodeller som varit anpassade för detta (ibid., 

Veseli et al 2021). Regelverket har ännu inte anpassats fullt ut för att möta de 

utmaningar som uppstår när energisystemet förändras och nya innovativa 

ekosystem behöver byggas upp. Innovationer riskerar därför att stöta på 

regulatoriska hinder, om det befintliga regelverket inte är anpassat för deras 

förutsättningar att delta på marknaden. Det finns exempel inom EU där 

medlemsstater använder regulatoriska sandlådor för utvecklingen av 

vätgasframställning genom omvandling av elektricitet till en annan energibärare, 

även kallat för power-to-X. I Danmark återfinns bland annat två energiföretag som 

har fått godkänt att utveckla projekt för power-to-X utan att behöva följa den 

nationella lagstiftningen (Tillväxtanalys 2022). 

Snabba förändringar av regelverket kan dock, i de fall det är möjligt, medföra 

juridiska osäkerheter och få oönskade ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. 

Å ena sidan kräver regleringen av infrastruktur till samhällsviktiga tjänster 

stabilitet och förutsägbarhet, för att möjliggöra investeringar i anläggningar med 

 
8 EU:s övergripande strategi för hållbarutveckling Den gröna given, innefattar reformer om klimat, 

energi, biologisk mångfald, resurseffektivitet samt cirkulär ekonomi. Utgångspunkten för den gröna 

given och dess skärpta utsläppsmål är att bidra till att Parisavtalet uppfylls samt att EU blir en av 

världens första klimatneutrala kontinenter till 2050. Den gröna given fokuserar på att skapa ett mer 

hållbart och motståndskraftigt Europa genom att främja ekonomisk återhämtning och grön tillväxt (Ei 

2021, Jamasb et al. 2021). Under 2021 presenterade EU-kommissionen det så kallade ”Fit for 55-paketet” 

som syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och som föreslår åtgärder som ska minska 

EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer (Ei 2021b, Klimatpolitiska rådet 

2022).  
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lång livstid och affärsmodeller som ger kunder tillgång till tillförlitlig 

energiförsörjning. Å andra sidan måste regelverket anpassas till den omfattande 

energiomställningens innovationer, sektorkopplingar och nya direktiv från EU. 

CEER menar att dynamisk reglering kan tillåta regelverket att utvecklas på ett 

förutsägbart sätt, samtidigt som det juridiska ramverket behåller sin stabilitet 

(CEER 2022a). 

Regulatoriska sandlådor har möjlighet att minska luckan som har bildats mellan 

teknikutveckling och regelutveckling genom att göra plats för ett samspel mellan 

reglerings-, teknik- och marknadssfärerna (Funseam 2022). I energisektorn 

samexisterar monopolreglering för nätverksamheten med konkurrensutsatta 

marknader för handel och produktion. Nya digitala energitjänster är beroende av 

elnätens infrastruktur och mätare och medför att nätföretag får en roll som 

möjliggörare av innovation och neutral marknadsfacilitator. Nätägare och 

marknadsaktörer måste därför samverka i en allt högre utsträckning när effektivt 

utnyttjande av elnäten och efterfrågeflexibilitet ska implementeras. I en sådan 

kontext kan sandlådor vara en process där möten, undersökande arbetssätt och 

samverkan kan leda till hållbara innovationer (CEER 2022b). 

En studie av det österrikiska regelverket identifierar behov av regulatoriska 

sandlådor inom marknaderna för el och gas. Analysen omfattar flera olika 

energimarknader och slutsatsen är att de energislag som distribueras via nät är de 

mest reglerade och därför i störst behov av sandlådor. Marknaderna för olja och 

gas anses ha mer utrymme för ny teknik i existerande lagstiftning. Även fjärrvärme 

och fjärrkyla, som huvudsakligen distribueras regionalt, bedöms vara mindre 

reglerade (Veseli et al 2021). I litteraturen beskrivs exempel på hur sandlådor kan 

uppfylla innovationsmål, såsom att utveckla nya tjänster för peer-to-peer 

energidelning och flexibilitet, nya prismodeller, nya affärsmodeller för ellagring 

eller laddning av elfordon och tekniska plattformar för förnybar energi (Funseam 

2022, QUEST 2020). Kommunikationen och informationsutbytet mellan 

regelutvecklare och intressenter kan bidra till en mer sammanhållen, effektiv och 

resilient energimarknad. 

Ändrade förutsättningar för energisektorn 

Omställningen till ett mer hållbart och effektivt energisystem i Sverige och Europa, 

samt utformningen av framtidens energimarknad är en utmaning för alla aktörer. 

Klimatförändringar påverkar energisektorn på flera olika sätt och med mer eller 

mindre förutsägbara scenarier. När väder och vind förändras får vattenkraft, 

vindkraft och solkraft ändrade produktionsförutsättningar. Förändrade 

energibehov, digitalisering, nya aktörer samt ändrad energitillförsel är andra 

faktorer som bidrar till den snabba förändringen av energisystemet. Denna 

förändring är nära sammankopplad med omvärldstrender, globalisering och 

geopolitisk instabilitet, vilket blivit påtagligt efter Rysslands invasion av Ukraina. 
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Sammantaget innebär det att energisystemets sårbarhet riskerar att öka i framtiden 

(Energiforsk 2019, 2020). 

I takt med att samhället digitaliseras och elektrifieras blir behovet av el ännu 

större. En energiförsörjning med god kvalitet och leveranssäkerhet är av vikt för att 

samhällets nödvändiga funktioner ska fungera (IVA 2019). 

Nätkapacitetsutmaningar har uppstått på vissa platser som ett resultat av att 

efterfrågan ökat i snabbare takt än nätplaneringen haft möjlighet att hantera. 

Anledningarna till den snabba efterfrågeutvecklingen inkluderar nya aktörer 

såsom serverhallar eller batterifabriker som vill etablera sig i Sverige, digitalisering 

och elektrifiering samt urbanisering (Ei 2021a). 

Investeringskostnader för sol- och vindenergi minskar, vilket innebär högre andel 

produktion med låga rörliga kostnader och begränsad lagringsförmåga. Det är en 

drivkraft för att ta vara på tillgänglig energi effektivt och förbättra 

kostnadseffektivitet i energisystemet (IVA 2019). Vägen till ett förnybart elsystem 

med en ökad andel variabel elproduktion (exempelvis sol- och vindkraft) 

innefattar olika tekniska, ekonomiska och strukturella utmaningar. För att 

möjliggöra energiomställningen behöver elsystemet bli mer flexibelt och effektivt. 

Flexibilitet kan beskrivas som elsystemets förmåga att svara på förändringar som 

kan påverka balansen mellan inmatad och uttagen energi (Ei 2022a). Exempel på 

flexibilitetsresurser är energilagring, efterfrågeflexibilitet och distribuerad 

produktion. Den ökade andelen väderberoende produktion ställer krav på nya 

typer av lagringsmöjligheter och effektivt användande av resurser, men är 

parallellt en drivkraft i de pågående decentraliserings- och elektrifieringstrenderna 

i samhället (Ei 2021).  

De utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökade 

behov av el kräver förändringar av regelverken på energiområdet. För att klara 

energiomställningen och bidra till att klimateffekterna mildras kommer framtidens 

energisystem att se annorlunda ut än vad de gör idag (Ei 2021a). Regelverken 

behöver fortsätta anpassas och utvecklas för att samhället ska kunna nyttja 

befintlig infrastruktur, produktionsresurser, flexibilitet och energilager effektivt. 

En rapport från IVA lyfter vikten av att elnätsregleringen behöver utvecklas för att 

ge incitament för elnätsföretag att testa och implementera nya samarbeten och nya 

tekniker i elnäten (IVA 2019:18). 

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. En fördel med regulatoriska sandlådor sett till andra 

experimentella regulatoriska verktyg är att sandlådor även fokuserar på 

regulatoriskt lärande. Det innebär att det kan ske ett kunskapsutbyte mellan 

tillsynsmyndigheten och innovatören. Exempelvis kan aktörer eller innovatörer 
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som testar sina projekt få insyn och guidning från tillsynsmyndighetens experter, 

och tillsynsmyndigheten kan få inblick i behoven hos intressenter. 

Kommunikationen och informationsutbytet mellan regelutvecklare och 

intressenter kan bidra till en mer sammanhållen, effektiv och resilient 

energimarknad (Funseam 2022).  

2.4 Regulatoriska hinder för innovation 

Forskning och innovation är centrala delar av framtidens energisystem för att 

Sverige inte ska halka efter i konkurrens och innovation. Digitalisering och 

omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle främjar utvecklingen av 

nya produkter, tjänster och affärsmodeller, men när ny teknik och nya tjänster 

möter existerande regelverk kan det uppstå frågor och utmaningar. En rapport 

från Komet lyfter olika generella regulatoriska hinder för innovation: 

oförutsägbara ansökningsprocesser för att testa nya lösningar, otydlig organisation 

och ansvar hos myndighet, avsaknad av kompetens hos handläggande myndighet 

och avsaknad av resurser hos myndigheter (Komet 2019). Otydliga 

regleringsprocesser har setts som ett hinder av innovatörer, som anser att det 

tillkommer en administrativ börda av att navigera i regelverken och att det bidrar 

till ökade kostnader för marknadsinträde (Funseam 2022).  

CEER belyser att det är en utmaning för nationella tillsynsmyndigheter inom 

energiområdet att hålla jämna steg med förändringar i energisektorn, och att se till 

så att nuvarande reglering inte skapar hinder för innovation, samtidigt som de ska 

fortsätta att stärka och skydda konsumenter under en pågående energiomställning 

(Schittekatte 2021 et al.). De ska vara tillräckligt flexibla för att integrera innovation 

som kan möjliggöra för nya tjänster, aktörer och produkter för att tillgodose 

framtidens energibehov, samtidigt som viktiga aspekter inte får förloras i det 

nuvarande regelverket (Quest 2020). CEER anser att reglering måste vara stabil, 

men inte statisk, och förenlig med den snabbt föränderliga miljö- och 

marknadsutvecklingen som sker. Regulatoriska sandlådor har möjlighet att bidra 

till denna förändring, då de syftar till att förändra system för att möjliggöra 

innovation. Sandlådans processer baseras på lärande och engagemang och kan 

generera ny kunskap både hos innovatörer och hos beslutsfattare som ska utveckla 

lagstiftning (Quest 2020). 

Marknadsaktörer och myndigheter kan behöva vidta okonventionella och 

innovativa åtgärder för att stödja samhällsutvecklingen. CEER belyser att 

tillsynsmyndigheter kan ha två olika innovationsbehov. Det första innefattar 

behovet av att skapa tillfälliga utrymmen där lösningar för tekniska, ekonomiska 

och regelmässiga utmaningar kan testas i en liten skala. Det andra är att se till så 

att reglering inte är ett hinder för nästa steg – när innovativa metoder har testats 

och visat sig vara framgångsrika och det önskas en storskalig expansion (CEER 
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2022b). Regulatoriska sandlådor kan uppfylla det första innovationsbehovet, men 

exitstrategin för vad som sker efter en innovation har testats framgångsrikt bygger 

på tillsynsmyndigheten eller ansvariga myndigheters processer för utvärdering 

och regelutveckling.  

År 2017 fick Finansinspektionen (FI) i uppdrag av regeringen att utreda hur 

myndigheten kan möta de behov som uppkommer när finansiella företag vill 

erbjuda nya innovativa finansiella tjänster (Dnr 17–4481). FI har utrett om det är 

lämpligt att införa en regulatorisk sandlåda i Sverige för den finansiella 

marknaden. FI instämmer med resonemang som återfinns i litteraturen om att 

bolag först måste ansöka om tillstånd så att de uppfyller ett minimumkrav av 

regler innan testverksamhet kan utövas. En förutsättning för att tillhandahålla 

tillståndspliktiga tjänster är att verksamheten uppfyller vissa grundkriterier för att 

inte riskera att skada konsumenter eller förtroendet för marknaden. Vidare menar 

FI att lagstiftaren endast bör ge mandat att besluta om undantag från nationella 

regler och bestämmelser, för att inte riskera att snedvrida konkurrensen på den 

europeiska finansiella marknaden. Vidare kan ett beslut om undantag från regler 

skapa olikheter i ett konkurrensrättsligt hänseende mellan bolag som har medgetts 

undantag och bolag på samma marknad som inte har det (FI 2017). 

FI lyfter att bolag upplever hinder och osäkerhet kopplat till information om 

regelverk och tillståndsprocesser, vilket potentiellt kan hämma innovation. År 2018 

införde FI ett innovationscenter, som ett led i en riktad insats för information och 

vägledning. FI bedömer att ett innovationscenter, tillsammans med andra insatser 

för tydligare information och enklare tillståndsprocesser, är viktigare än en 

regulatorisk sandlåda (ibid.).  FI lyfter att tillsynsmyndigheten inte har ett uttalat 

uppdrag att främja konkurrens, och att de innovationsföretag som deltog i 

undersökningen inte uttryckligen efterfrågade en regulatorisk sandlåda. Vidare 

belyser FI att inför ett framtagande av en urvalsprocess för en sandlåda, måste 

objektiva kriterier vara konstruerade så att myndighetens ordinarie 

tillsynsuppdrag inte riskerar att åsidosättas, samt att resursbegränsningar inte får 

motverka innovation. FI landar i resonemanget att information och vägledning via 

ett innovationscenter har större potential att lyckas än införandet av en 

regulatorisk sandlåda. Å andra sidan tar FI inte upp möjligheterna med 

regulatoriskt lärande hos tillsynsmyndigheten som sandlådor kan bidra till. Då 

tillsynsmyndigheter har ett begränsat antal verktyg för att undanröja hinder för 

innovation kan en sandlåda som implementeras med ett systemperspektiv fånga in 

de regulatoriska hinder och utmaningar som nuvarande och framtida reglering 

står inför. 
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3 Omvärldsbevakning av 

regulatoriska sandlådor 

Regulatoriska sandlådor har implementerats i en rad länder med 

energimarknadsregleringar liknande den som finns i Sverige. Sandlådorna har inte 

någon gemensam standardutformning, utan har designats utifrån de legala 

förutsättningar som funnits i respektive land och utifrån avvägningar kring 

resurser, effektivitet och behov. De har även implementerats vid olika tidpunkter, 

och därför anpassats till det utökade europeiska regelverket på 

energimarknadsområdet i olika skeden av sandlådeprocessen. CEER identifierar 

ett antal karaktärsdrag hos de sandlådor eller sandlådeliknande koncept som har 

tillämpats av regleringsmyndigheter inom Europa. Sandlådorna kan särskiljas 

utifrån vilka aktörer som involveras, hur användningsområden och undantag 

initieras, vilken skala på testerna som tillåts och vilket urval som tillämpas (CEER 

2022b). 

CEER anser att det är viktigt att särskilja policyinriktade sandlådor från 

innovationsinriktade. Policyinriktade sandlådor används av 

regleringsmyndigheter för att uppnå specificerade mål, medan innovationsdrivna 

sandlådor drivs av efterfrågan och att ge innovatörer snabbare marknadstillträde. 

Omvärldsbevakningen visar å andra sidan att sandlådor ofta har inslag av båda 

inriktningarna. Majoriteten av de intervjuade länderna ser ett behov av både 

innovationsdrivna sandlådor och att i större eller mindre utsträckning kunna 

initiera eller styra sandlådorna på ett policydrivet sätt. I Frankrike tillämpas till 

exempel innovationsdrivna ansökningsperioder, men tillsynsmyndigheten kan 

välja att på ett policydrivet sätt bestämma teman för en ansökningsperiod.  

Exempel på policymål som sandlådorna i olika länder ska bidra till är en säker och 

effektiv nätdrift med stora andelar förnybar energi, och att utnyttja potentialen för 

ökad effektivitet och flexibilitet. Andra exempel är att säkerställa att aktörer i 

kraftsystemet samverkar på ett effektivt och säkert sätt och att den befintliga 

nätstrukturen kan användas effektivare. Specifika frågor som lyfts fram är bland 

annat att utveckla system för att enkelt skicka förfrågningar om flexibilitet från 

högre till lägre nätnivåer och att testa digitala nätverk för att effektivt integrera 

vindkraft i ett sektorskopplat energisystem. I de innovationsdrivna sandlådorna 

har vanliga ämnen varit bland annat affärsmodeller för elfordon och 

energieffektivisering, lagringstekniker och mikronät, peer-to-peer-tjänster, 

aggregering och nättariffer (Merlin & Metis 2022). 
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Vissa sandlådor är enbart till för nätföretag, medan andra involverar 

marknadsaktörer såsom elhandlare och aggregatorer. Oftast har sandlådorna en 

begränsad geografisk utbredning och småskalig omfattning, men det finns även 

exempel på att större delar av ett elnät och dess kunder har involverats. Urvalet 

sker nästan alltid genom individuella bedömningar av hur ett antal specificerade 

kriterier uppfylls. En fördjupande omvärldsbevakning av regulatoriska sandlådor 

inom energimarknadsområdet återfinns i konsultrapporten från Merlin & Metis 

(2022) som beställts inom ramen för projektet, och i bilaga 2 återfinns en tabell 

hämtad från rapporten. I detta kapitel belyser Ei kortfattat de aspekter och 

lärdomar som ligger till grund för den fortsatta analysen.  

3.1 Hur används och utformas regulatoriska sandlådor 

internationellt? 

Regulatoriska sandlådor byggs vanligtvis upp med hjälp av nedanstående 

designelement, som kan utformas och kombineras på olika sätt för att passa 

ändamål och kontext. Designelementen kan därför användas som utgångspunkt 

vid en analys av olika sandlådors funktion och implementering i länder med olika 

förutsättningar och behov. 

• Styrning (vem eller vilka har ansvar för den administrativa och operativa 

strukturen?) 

• Behörighet (vem eller vilka kan delta i sandlådan?) 

• Juridiskt ramverk (hur ser det juridiska ramverket ut?) 

• Tidsperspektiv (hur länge är ansökningarna öppna och hur länge pågår 

testerna?) 

• Testavgränsningar (vilka begränsningar har sandlådan?) 

• Finansiering (finns det finansiering kopplat till sandlådan?) 

• Exitstrategi (vad händer när sandlådan avslutas eller avbryts i förtid?) 

(Jeník och Duff 2020, CEER 2022b, QUEST 2020).  

En regulatorisk sandlåda kan, förutom själva försöksverksamheten, även samverka 

med andra innovationsfrämjande verksamheter. Bland de befintliga sandlådorna 

finns exempel på att innovationsnav, regulatorisk rådgivningsservice och forum 

för lärande och utvärdering har knutits till sandlådan. Innovationsnav använder 

plattformar eller andra typer av samarbetsverktyg för kunskapsutbyte och utbyte 

av lärdomar mellan innovatörer och andra intressenter. Informationscenter där 

myndigheten ger regulatorisk rådgivning kopplat till sandlådans 

ansökningsprocess har visat sig vara ett framgångsrikt och efterfrågat koncept. Till 
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exempel har den brittiska tillsynsmyndigheten knutit regulatorisk rådgivning till 

sin sandlåda genom tjänsten ”Fast, Frank, Feedback”. Rådgivningen hjälper 

innovatörer att navigera i det regulatoriska landskapet, bland annat med 

identifiering och förståelse av regulatoriska utmaningar. Den kan även fungera 

som ett steg i myndighetens urvalsprocess, genom att de innovationer som kan 

rymmas inom befintligt regelverk identifieras och sållas ut. I forum för lärande och 

utveckling kan tillsynsmyndigheten tillvarata, diskutera och analysera resultat och 

lärdomar från sandlådans försöksverksamhet, eventuellt tillsammans med andra 

aktörer. Forumen kan vara en brygga mellan sandlådan och myndighetens arbete 

med regelutveckling. Sådana kompletterande verksamheter kan bidra till att öka 

innovationstakten och undanröja hinder för innovation.  

I bilaga 2 beskriver Merlin & Metis hur regulatoriska sandlådor har utformats och 

utvecklats i Storbritannien, Nederländerna, Italien, Tyskland och Frankrike. 

Länderna har valts ut för att ge en bild av olika designval på energimarknader med 

reglering som liknar Sveriges, men som haft olika utmaningar och fokus. 

Rapportens fortsatta analys inkluderar både de länder som studerats närmre och i 

viss omfattning information från litteraturen om andra länders sandlådor. Om 

ingen annan källa nämns har informationen i detta avsnitt hämtats från Merlin & 

Metis rapport (2022). 

Styrning 

De nationella tillsynsmyndigheterna för energimarknaden har olika roller i 

sandlådornas administration. I vissa fall administreras och drivs de regulatoriska 

sandlådorna helt av nationella tillsynsmyndigheter, exempelvis i Italien och 

Storbritannien. I andra fall administreras och genomförs sandlådan med delat 

ansvar mellan tillsynsmyndigheten och en annan relevant myndighet, såsom 

myndigheter med ansvar för innovation (jmf med Vinnova) eller departement med 

ansvar för energi eller klimat. I Nederländerna har tillsynsmyndigheten en 

begränsad roll och godkänner de projekt som innovationsmyndigheten gett 

tillåtelse att gå vidare i processen. 

Det förekommer även att tillsynsmyndigheten rådfrågar eller konsulterar andra 

aktörer. Till exempel har Storbritanniens tillsynsmyndighet en etablerad 

samverkan med så kallade kodadministratörer som hanterar de industrikoder 

tillsynsmyndigheten kan bevilja undantag från. Italiens tillsynsmyndighet måste 

genomföra publika konsultationer innan deras policydrivna sandlådor kan 

verkställas. I Nederländerna kan berörda nätverksoperatörer konsulteras. I 

Tyskland och Italien finns en samverkan med akademin. 

Behörighetskriterier 

Det finns stora likheter i behörighetskriterier och ansökan bland olika sandlådor. 

Majoriteten av de studerade länderna tillåter en bred krets av 
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energimarknadsaktörer att ansöka till sandlådan. I Nederländerna riktar sig 

däremot sandlådan specifikt till energikooperativ och det är enbart de som kan 

ansöka. I Tyskland organiseras sandlådorna geografiskt, och kretsen begränsas till 

de geografiskt avgränsade konsortier som deltar i sandlådeprogrammet. Även i 

Italiens uttalat policydrivna sandlåda, där tillsynsmyndigheten identifierar och 

väljer ut undantag till ett så kallat förhandsregelverk, ansöker aktörer om att få 

tillämpa undantaget. 

Kriterier för urval specificerar ofta att projekten bör vara innovativa, och ansökan 

måste beskriva vilka fördelar för konsumenter som projektet bidrar med samt 

identifiera regulatoriska barriärer som hindrar innovatörer från att testa tjänsten, 

produkten eller affärsmodellen i nuvarande regelverk. I vissa fall definierar länder 

även att innovationen bör vara klar att testa, att det bör finnas en utarbetad 

exitstrategi och att den uppfyller nationella energi- och miljömål. Det förekommer 

också krav på kostnadsnyttoanalyser. 

Juridiskt ramverk 

CEER konstaterar att i länder där regelverket är mindre detaljerat och ger 

regleringsmyndigheter stort handlingsutrymme kan det finnas möjlighet att 

tillämpa dynamisk reglering utan nya bestämmelser (CEER 2022b). Den rättsliga 

grunden för regulatoriska sandlådor ser olika ut från land till land, beroende på 

vilken typ av dynamisk reglering som tillämpats. Det finns exempel där utrymme 

för flexibilitet funnits inom nuvarande lagstiftning och andra där sandlådorna 

krävt införandet av en särskild lagstiftning som möjliggör undantag. 

Tysklands sandlådeprogram SINTEG har en försöksklausul som möjliggör 

undantag i fem regioner där regulatoriska sandlådor verkar (BMWi 2019). 

Försöksklausuler, som ofta är den rättsliga grunden för regulatoriska sandlådor, 

gör det möjligt för de myndigheter som ska genomföra och upprätthålla 

lagstiftningen att från fall till fall utöva viss flexibilitet när det gäller att testa 

innovativa tekniker, produkter, tjänster eller metoder (Europeiska unionens råd 

2020b).  

Storbritanniens motsvarighet till Ei, Ofgem (The Office of Gas and Electricity 

Markets) har implementerat en enhet för sandlådor inom energisektorn, kallad 

Innovation Link. Den består främst av en sandlådeverksamhet och regulatorisk 

rådgivning genom ett informationscenter ("Fast, Frank, Feedback”). Ofgem har inte 

infört en försöksklausul utan har möjlighet att göra undantag för regler som de har 

ansvar för, vanligtvis licenser och under vissa omständigheter industrikoder.  

I Frankrike antogs Artikel 61 i Energi- och Klimatlagen 2019 som möjliggjorde 

regulatoriska sandlådor ("bac à sable réglementaire"). Artikeln gav 

tillsynsmyndigheten befogenhet att bevilja undantag från villkoren för 
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användning, tillträde och anslutning till elnät och lagring av naturgas, i syfte att 

möjliggöra genomförandet av innovativa projekt (Quest 2020).   

En verkställande order till den nederländska tillsynsmyndigheten, Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) utmynnade i att den nederländska regulatoriska 

sandlådan utnyttjar en specifik artikel (7a sub 1) i den nederländska ellagen (1998). 

Artikeln tillåter undantag för experiment under angivna förhållanden för en viss 

målgrupp av husägarföreningar och kooperativ (van der Waal et.al 2020). Den 

verkställande ordern kallas Decentralised Sustainable Electricity Production 

(EDSEP) och har sedan dess utarbetats. En ny verkställande order utökar storleken 

på experiment, inkluderar fler aktörer och möjliggör också för experiment enligt 

den nederländska gaslagen (ibid).  

Tillsynsmyndigheten för energi, nätverk och miljö L'Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) i Italien har befogenhet enligt lagstiftning att 

upprätta innovationsprogram och implementera undantag från sina egna 

förordningar och riktlinjer. Programmet ”regulatoriska experiment” har rättsligt 

grundats med regleringsbefogenheter enligt lag n. 481/1995 (institution of the 

Regulatory Authority for Electricity and Gas). ARERA fastställer bestämmelser om 

att genomföra regleringsexperiment i syfte att främja innovation i energisystemet. 

Undantagen som beviljas betraktas som ett förhandsregelverk, en så kallad 

pilotförordning, där resultaten av regelverkets utformning kan undersökas, 

justeras och utvärderas under tiden som det tillämpas. Permanenta förordningar 

kan sedan utformas med hjälp av det dataunderlag och de erfarenheter som 

utvärderats i sandlådan. Målsättningen är att skapa en smidig övergång mellan 

sandlåda och en välfungerande permanent reglering. 

Tidsperspektiv 

Tidsramen som en sandlåda kan beviljas skiljer sig åt mellan länderna. 

Nederländernas policydrivna sandlåda kan beviljas för tio år eller mer, medan 

Storbritanniens innovationsdrivna sandlåda vanligtvis beviljar två års 

försöksperiod. Övriga sandlådor befinner sig vanligtvis någonstans däremellan, 

med perioder runt tre, fyra eller fem år. En annan tidsaspekt är hur 

ansökningsperioderna är utformade. Utformningen påverkar både 

marknadsaktörernas möjlighet att ansöka snabbt vid behov och resursfördelningen 

hos tillsynsmyndigheten. I några sandlådor används fasta ansökningsperioder 

liknande utlysningar. I Storbritannien, som är den mest uttalat innovationsdrivna, 

användes initialt fasta perioder men de har sedan 2020 övergått till kontinuerliga 

ansökningar. 

Testavgränsningar 

Överordnad lagstiftning från främst EU begränsar möjligheten att bevilja 

undantag. Sandlådorna begränsas, förutom av vilka lagrum som kan beviljas 
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undantag från, även av relaterade regelverk om till exempel konsumentskydd. I 

Storbritannien finns till exempel så kallade uppförandekoder, som kräver att 

licensierade leverantörer behandlar kunder rättvist. I Frankrike beviljas endast 

undantag från villkoren för anslutning, och det ställs då krav på att 

leveranssäkerhet och systemoperatörens övriga lagstadgade uppdrag inte får 

påverkas. 

Det finns olika varianter för hur konsumentskyddet säkerställs. 

Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på skyddsåtgärder som ska garantera att 

risker inte överförs till konsumenterna, eller införa korrigerande åtgärder under 

testperioden om utvärderingar visar att konsumenter behöver skyddas. 

Konsumenterna kan skriva på avtal om att de accepterar att ingå i sandlådan, eller 

så kan kravet endast vara att de informeras i förväg. I Tyskland finns ett system för 

finansiell kompensation om konsumenter fått högre kostnader när de medverkat 

till efterfrågeflexibilitet. 

Finansiering 

Finansieringsformer ser olika ut för olika sandlådor. CEER belyser att i de fall 

finansiering tillämpas är det av vikt att det är en fråga om tillfälligt och inte 

strukturellt stöd. Dynamisk reglering såsom sandlådor kan användas för att testa 

innovationer för att se om de är lämpliga för marknaden, men bör inte användas 

för att ge konstant ekonomiskt stöd. I de fall finansiering inte tillämpas syftar det 

till att bevara konkurrensen på energimarknaderna. Begränsade 

finansieringsformer kan vara ett hinder för marknadsinträde, men innovatörer har 

möjlighet att ansöka om andra finansieringsformer från andra källor (CEER 2022a). 

I omvärldsbevakningen har det framkommit liknande synpunkter om att 

sandlådan inte bör vara en subvention för affärsmodeller som inte är 

konkurrenskraftiga. 

Exitstrategi 

Graden av utarbetade exitstrategier skiljer sig mellan de studerade länderna. I 

Storbritanniens innovationsdrivna sandlådor är det ett krav att ansökan ska 

innehålla en exitstrategi. I andra sandlådor används kostnadsnyttoanalyser, som 

följs upp innan sandlådan avslutas. I de mer policydrivna sandlådorna kan 

utvärderingen leda till lagändring, som möjliggör för projekten att fortsätta sin 

verksamhet, eller lagförslag. 

3.2 Erfarenheter och framgångsnycklar 

Utvärdering av regulatoriska sandlådor har hittills skett i relativt begränsad 

omfattning, eftersom det fortfarande är ett relativt nytt fenomen inom 

energimarknadsområdet. Brittiska Ofgem publicerade dock i ett tidigt skede 

insikter efter att ha testat sin modell för regulatoriska sandlådor. Intressant nog var 



 

31 

det totala antalet ansökningar 68, men endast sju gick vidare till nästa fas för 

testning. Det konstaterades att en stor del av innovationerna kunde gå vidare utan 

att behöva en sandlåda, på grund av att sökanden hade ett behov av regulatorisk 

rådgivning snarare än av undantag för testverksamhet. 

En utvärdering av CEPA (2021) konstaterar att då energimarknaden utvecklas bör 

även sandlådeverksamheten utvecklas. Fyra sammanlänkade områden identifieras 

som viktiga för att möjliggöra effektiv innovation i framtiden; tillgång till data, 

sektorkoppling, relationsskapande dialog samt hantering av regulatorisk osäkerhet 

eller gråzoner. Ofgem rekommenderas även att vidta åtgärder för att öka 

marknadens förståelse för vad innovationsverksamheten på Ofgem omfattar, 

hjälpa innovatörer att navigera i regelverk och öka det regulatoriska lärandet hos 

Ofgem. Slutligen rekommenderades tre verktyg för löpande utvärdering som kan 

effektivisera verksamheten. Ofgem presenterade efter utvärderingen en 

uppdaterad sandlåda som kan skräddarsys för innovatörer som vill genomföra 

tester eller komma in på marknaden. Sandlådan gick även från att ha planerade 

ansökningsperioder till att ha öppna ansökningar året om. Den administrativa 

bördan kunde hanteras bättre om det var ett flöde av ansökningar och finansiering 

kan då sökas på andra håll utan att behöva ta hänsyn till specifika 

ansökningsdatum. 

Till informationscentret ("Fast, Frank, Feedback”) har 430 innovatörer sökt sig för 

regulatorisk vägledning, och i slutändan infördes regulatoriska undantag för ett 

tiotal projekt (Merlin & Metis 2022). Innovation Link har gett Ofgem insikt i 

branschens behov och prioriteringar, vilket har bidragit till regelutveckling för 

Ofgem. I en utvärdering om Storbritanniens regulatoriska sandlåda Innovation 

Link framgår det att sandlådan har haft en positiv inverkan på innovatörer genom 

att den hjälpt dem att navigera i regelverk och förtydligat hur relevanta 

bestämmelser förhåller sig till deras förslag samt att den ökat förtroendet mellan 

tillsynsmyndigheten och innovatörer. Det finns en bred konsensus att regulatorisk 

rådgivning och en sandlådefunktion är nödvändiga. Vidare visar utvärderingen att 

Innovation Link har bidragit med  

• hjälp till innovatörer för att bättre förstå sina egna innovationer och hur de kan 

fungera på marknaden 

• regulatorisk rådgivning om kommande reglering, vilket innovatörer värderade 

högt 

• att säkerhetsställa att innovation är inriktad på att förbättra konsumenters 

möjlighet till påverkan. 
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Ovanstående exempel bidrar till främjandet av innovation på energimarknaden 

och gynnar på lång sikt konsumenter genom förbättrade tjänsteerbjudanden 

(CEPA 2021).  

Mängden och kvaliteten på de ansökningar som mottogs i det första 

ansökningsfönstret för Frankrikes tillsynsmyndighet, Commission De Régulation 

de l’énergie (CRE) – där majoriteten lämnades in inom eller nära tidsfristen – 

skapade en administrativ börda. Bland annat angav nästan 20 ansökningar inte de 

lagar eller författningsbestämmelser som ett undantag krävdes för, och 15 

ansökningar avsåg projekt som inte omfattades av sandlådan. CRE behandlar även 

ansökningar som inte är fullständiga, men de har bett intressenter att kontakta 

CRE före slutet av ansökningsfönstret för att identifiera relevanta regleringshinder 

(CEER 2022a). Två framgångsfaktorer för Frankrikes sandlåda är transparens och 

kommunikation. CRE gjorde en samlad insats för att göra ansöknings- och 

godkännandeprocessen tydlig, begriplig och legitim. CRE genomförde också en 

omfattande kommunikationsinsats med exempelvis webbseminarier för att 

förklara sandlådeprocessen.  

I en utvärdering av Tysklands tillsynsmyndighets, Bundesnetzagentur (BNetzA), 

SINTEG-program framgick det att regulatoriska sandlådor och deras 

försöksklausuler välkomnades av aktörer och bidrog till ett stort intresse för att 

delta i programmet. Möjligheten att ge undantag från befintligt regelverk är en 

viktig byggsten för att möjliggöra testande av nya idéer och projekt (WindNODE 

2020:252). De regulatoriska sandlådorna i SINTEG-programmet visade sig vara ett 

effektivt sätt att skapa innovationssystem för att bemästra tekniska, reglermässiga 

och organisatoriska utmaningar tillsammans med olika aktörer. Ett 

applikationsexempel kommer från WindNODE-projektpartnern ENERTRAG, som 

tillhandahåller uppvärmning till staden Nechlin i norra Brandenburg. Denna 

process sker utan några CO2-utsläpp genom användning av el från en närliggande 

vindkraftpark under produktionstoppar – kraft som annars skulle ha begränsats på 

grund av flaskhalsar i nätet. Elen lagras som värme i en specialbyggd 

värmelagringsanläggning. På det hela taget har programmet varit framgångsrikt 

när det gäller att engagera intressenter på horisontell nivå mellan energidomäner 

och vertikal nivå utanför energisektorn (ibid). 
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4 Analys av behov och potentiella 

användningsområden  

I detta kapitel presenteras behov och potentiella användningsområden som har 

identifierats i projektet. CEER konstaterar att i länder där regelverket är mindre 

detaljerat och ger regleringsmyndigheter stort handlingsutrymme kan det finnas 

möjlighet att tillämpa dynamisk reglering utan nya bestämmelser (CEER 2022b). 

Därför analyseras exempel på utrymmen för innovation som redan finns i de 

befintliga nationella regelverken för energimarknaden. Därefter följer en 

presentation av de synpunkter som framkommit från externa aktörer, och en 

analys av de behov och potentiella användningsområden som kan finnas hos 

tillsynsmyndigheten. 

4.1 Utrymme för innovation i befintligt regelverk 

I det nationella regelverket för elmarknaderna finns redan idag möjlighet till 

undantag och dispenser från vissa bestämmelser, vilket kan underlätta för 

innovation och nya typer av verksamheter att utvecklas och etableras. Ett av de 

mer omfattande undantagen gäller 2 kap. 5 § ellagen (1997:857) och en tillhörande 

förordnings undantag från kravet på att starkströmsledningar inte får byggas eller 

användas utan tillstånd. Tillstånden kallas nätkoncession och innebär, förutom en 

tillståndsprövning, att innehavaren av nätkoncessionen omfattas av 

anslutningsplikt och tillhörande krav på överföring av el och nätverksamhet. I 

förordningen regleras vilka typer av interna nät, det vill säga elledningar inom och 

mellan elektriska anläggningar för konsumtion, produktion och energilagring, som 

inte måste ingå i det koncessionerade elnätet. Att sådana interna nät undantas 

från kravet på koncession innebär bland annat att egenproducerad och lagrad el 

kan delas mellan flera anläggningar och konsumenter utan att först skickas ut på 

det koncessionerade nätet. När elen inte behöver transporteras via det 

koncessionerade nätet undviker kunderna ett flertal kostnader, bland annat 

energiskatt och att behöva betala för att använda sin egen el, förutsatt att elen 

uppfyller de övriga kriterierna för att vara undantagen från skatteplikt enligt 11 

kap. 2 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena lagen (1994:1776) om skatt 

på energi. Kunderna får därmed en större möjlighet att själva optimera 

användningen av sina anläggningar, och minska belastningen i elnäten. 

Förordningen om undantag från kravet på nätkoncession har uppdaterats i 

omgångar för att omfatta fler typer av nya anläggningar, och det finns ett 

författningsförslag om ytterligare tillägg (Ei 2022g). Bland annat har det införts 
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bestämmelser om delning av energi som förenklar för energigemenskaper. 

Regleringen är dock utformad för att begränsa undantagen till de nät som räknas 

upp i paragraferna och lämnar inte utrymme för allmänna skälighetsbedömningar 

(M4202-22). Det leder till att nya typer av interna nät inte kan testas och utvärderas 

i verkliga miljöer innan nya undantag skrivs in i förordningen. Förordningen 

innehåller ett undantag för forskningsverksamhet inom områden för allmänna och 

enskilda institutioner, men inte för forsknings- eller försöksverksamhet i vad som 

annars ska vara koncessionerade nät. Regelverket rymmer inte heller 

tidsbegränsade undantag och det finns ingen tillståndsprövning för de interna 

näten. 

Tillståndsprövningen för elledningar på högre spänningsnivåer enligt 2 kap. 1 § 

ellagen omfattar oftast både en bedömning av ledningens lämplighet och en 

prövning enligt miljöbalken. För att bygga en elledning krävs oftast ytterligare 

tillstånd, både miljöprövningar för olika typer av dispenser och 

ledningsrättsförrättning. Ibland krävs även tillstånd enligt kulturmiljölagen. Under 

2021 infördes 2 kap. 27–28 §§ ellagen, som gör avsteg från den fullständiga 

tillståndsprövningen vid ändring av befintliga tillstånd. Ei kan med stöd av 17 § 

ledningsrättslagen (1973:1144) fatta beslut om att ledningsrättsförrättning får 

inledas även innan nätkoncession har beviljats, vilket är ett undantag från 

ordinarie tillståndsprocess. Sedan 2021 finns möjlighet att besluta om att enbart del 

av förrättningen ska få inledas. Ei arbetar även med ett regeringsuppdrag för att ta 

fram ytterligare innovativa arbetssätt som kan göra tillståndsprocessen vid 

utbyggnad av elnätet snabbare. Uppdraget kallas Kortare ledtider och kommer 

bland annat att identifiera legala hinder och föreslå författningsändringar (Ei 

2022c). 

I 5–6 §§ förordningen (2021:808) om nätkoncession finns bestämmelser om vad en 

ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla, bland annat tekniska och 

ekonomiska uppgifter som ligger till grund för den lämplighetsprövning av 

ledningen som görs enligt 2 kap. 12 § ellagen. Krav på andra typer av ansökningar 

om nätkoncession regleras i 7–14 §§. Av 16 § framgår att Ei har möjlighet att medge 

undantag från kraven i det enskilda fallet. Det innebär bland annat att Ei kan utöva 

en viss flexibilitet kring lämplighetsprövningens omfattning och detaljeringsgrad, 

för att utveckla sitt arbetssätt i tillståndsprocessen, förutsatt att myndigheten 

följer objektivitetskravet i 5 § andra stycket i förvaltningslagen (2017:900) om att 

myndigheten i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Med stöd av 21 § kan 

Ei även meddela närmare föreskrifter om kraven på ansökningar. Några sådana 

föreskrifter har vid tidpunkten för denna rapport inte tagits fram.  

Sedan 2018 kan elnätsföretag med stöd av 4 kap. 31–32 §§ ellagen testa nya 

elnätstariffer i så kallade pilotprojekt, för att på ett innovativt sätt undersöka hur 

elnätet kan användas mer effektivt. Syftet är att testa tariffer som kan stimulera 
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efterfrågeflexibiliteten, och att utveckla tarifferna så de kan stimulera den typ av 

flexibilitet som är nödvändig inom det egna nätområdet. Pilotprojekten genomförs 

med ett mindre antal befintliga kunder, inom en specifik kundkategori, och 

omfattar kundernas överföringstariffer. Undantaget är enbart tillämpligt inom det 

lokala elnätet och omfattar kravet på att tariffer inte får utformas med hänsyn till 

var i elnätet som anslutningen finns. Det ställs fortfarande krav på att tarifferna ska 

vara icke-diskriminerande och objektiva, vilket innebär att samtliga kunder inom 

den begränsade kretsen som pilotprojektet omfattar ska erbjudas samma tariff. Om 

testverksamheten ska fortsätta längre än tre år krävs tillstånd från Ei. Ei har tagit 

emot tre ansökningar om förlängd testperiod (Ei 2022b). Om undantag för 

regulatoriska sandlådor införs för 4 kap. i ellagen blir pilotprojekten en 

särreglering i förhållande till övrig försöksverksamhet, med en presumtion om att 

pilotprojekten inte medför den typ av risker som kan antas behöva prövas inom 

sandlådeverksamheten. Övriga bestämmelser om undantag i ellagen gäller inte 

försöksverksamhet och berörs därför inte av samma frågeställning. 

Ett antal av de bestämmelser i ellagen som ställer krav på nätverksamheten ger 

även Ei möjlighet att bevilja dispens i större eller mindre utsträckning. 

Elmarknadsdirektivet 2019/994 kräver till exempel att det införs ett förbud för 

nätföretag att äga, utveckla, förvalta eller driva en energilagringsanläggning. Om 

förbudet medför svårigheter för nätverksamheten får sådana problem hanteras 

genom de möjligheter till undantag som direktivet tillåter. I propositionen har 

regeringen angett att det inte finns skäl att föra in samtliga av de detaljerade 

föreskrifter som krävs för att möjliggöra undantag i ellagen. Regeringen ser inte 

heller någon fördel med att införa allmänt hållna bestämmelser i lag när det gäller 

det här undantaget, utan anser att regeringen bör få meddela föreskrifter om att Ei 

får bevilja dispens (Ei 2022d). Förbudet regleras i 3 kap. 39 och 40 §§ ellagen, och Ei 

kan bevilja dispens med stöd av 19–22 §§ i förordningen (2022:585) om 

elnätsverksamhet.  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om 

gemensamma regler för den inre marknaden för el, (elmarknadsförordningen), 

artikel 5 ger medlemsstaterna befogenhet att bevilja undantag från balansansvar 

för demonstrationsprojekt som är begränsade i tid och omfattning.  

Demonstrationsprojekt definieras i förordningen som ett projekt som visar upp 

teknik som är den första av sitt slag inom unionen och som representerar en viktig 

innovation som med god marginal överträffar tidigare känd teknik. Förordningen 

gäller direkt som nationell rätt och öppnar upp för att bevilja undantag från 

balansansvar i regulatoriska sandlådor. Det finns inte något nationellt regelverk för 

hur tillståndsprövning om sådana undantag ska ske. 

Artikel 16 i elmarknadsdirektivet 2019/994 innehåller bestämmelser om 

medborgarenergigemenskaper, och artikel 22 i förnybartdirektivet 2018/2001 
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innehåller bestämmelser om gemenskaper för förnybar energi. Regeringen har i 

prop. 2021/22:153 bedömt att det inte finns några hinder mot att bilda 

energigemenskaper i Sverige och att det för närvarande inte finns något behov av 

ny lagstiftning för att genomföra respektive direktivs regler om 

energigemenskaper. 

Artikel 38 i elmarknadsdirektivet 2019/994 innehåller bestämmelser om så kallade 

slutna distributionssystem. Medlemsstaterna får föreskriva att systemansvariga 

för vissa typer av distributionsnät ska undantas från vissa specificerade 

skyldigheter. Möjligheten till undantag gäller distributionsnät inom 

industriområden, kommersiella områden och områden där gemensamma tjänster 

tillhandahålls, som används för att skapa optimal effektivitet i en integrerad 

försörjning som kräver särskilda driftsnormer eller upprätthålls för att i första 

hand användas av systemets ägare. De skyldigheter som undantagen kan gälla 

räknas upp i direktivet och bedöms utgöra en onödig administrativ börda på 

grund av det särskilda förhållandet mellan den systemansvariga för 

distributionssystemet och systemanvändare. Undantagen rör bland annat 

bestämmelser om åtskillnad av nätverksamhet från andra typer av verksamhet, 

vissa marknadsbaserade förfaranden och nättariffer. Direktivets bestämmelser om 

slutna distributionssystem har inte implementerats i ellagen, men Ei har på 

uppdrag av regeringen tagit fram författningsförslag (Ei 2022g). 

I omvärldsbevakningen visar en österrikisk studie att de energislag som 

distribueras via nät oftast är de mest reglerade och därav i störst behov av 

sandlådor. Marknaderna för olja och gas anses generellt ha mer utrymme för ny 

teknik i existerande lagstiftning. Även fjärrvärme och fjärrkyla, som 

huvudsakligen distribueras regionalt, bedöms på samma sätt vara mindre 

reglerade (Veseli et al 2021). Nuvarande projekt har av resursskäl avgränsats till att 

inte i detalj identifiera behov av undantag för innovation i befintligt regelverk för 

naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla. Behovet av sektorkoppling i 

energiomställningen kan vara ett skäl att i framtiden vidare utreda undantag för 

innovation i dessa regelverk och samspel mellan energislagen som idag regleras 

separat. Naturgas regleras i lag (2005:403) och förordning (2006:1043) samt 

förordning om intäktram (2014:35) och ett par andra lagar med förordningar. 

Fjärrvärme regleras i lag (2008:263) och förordning (2008:526). Under 2022 kom en 

ny lag om fjärrkyla (2022:332) med tillhörande förordning (2022:335). Det kom 

även nya föreskrifter för fjärrkyla (EIFS 2022:4) och fjärrvärme (EIFS 2022:3) med 

fokus på debitering, mätning och kundinformation.  
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4.2 Behov och potentiella användningsområden hos 

marknadsaktörer  

Projektet har samlat en extern referensgrupp bestående av en bred blandning av 

aktörer som verkar eller kan komma att verka på energimarknaden samt 

representanter från myndigheter och akademi. Gruppen har fört en dialog om 

användningsområden, regulatoriska hinder och utformningen av en regulatorisk 

sandlåda. Dialogen har skett i form av bland annat fokusgruppsintervjuer och en 

enkät till den externa referensgruppen (se bilaga 3 Enkätfrågor). På uppdrag av Ei 

har Merlin & Metis (2022) intervjuat marknadsaktörer, svenska myndigheter samt 

utländska myndigheter med erfarenhet från regulatoriska sandlådor. Nedan 

återfinns en sammanställning av de synpunkter, behov och potentiella 

användningsområden som har framförts av de externa aktörerna.  

Positiv syn på regulatoriska sandlådor hos marknadsaktörer 

En majoritet av marknadsaktörerna är positiva och efterfrågar regulatoriska 

sandlådor. Några belyser även att Ei bör främja innovationsverksamhet på ett 

tydligare sätt för att underlätta marknadsintroduktion av nya produkter, tjänster 

och modeller. För att möjliggöra den omfattande energiomställningen som Sverige 

befinner sig i krävs det en medvetenhet och ett dynamiskt förhållningssätt kring 

strukturella och regelmässiga ändringar. Merlin & Metis (2022) belyser att 

respondenter ansåg att regelverken har en tendens att släpa efter 

marknadsutvecklingen och att detta kan riskera att hämma innovationstakten. 

Marknadsaktörer framför att det har funnits tillfällen i regleringssammanhang 

inom elnätsområdet där implementeringen av en sandlåda hade kunnat resultera i 

bättre utformad reglering. I ett flertal intervjuer framförs behovet av en bättre 

dialog med Ei avseende den regulatoriska utvecklingen (ibid.). 

På frågan om möjligheterna med sandlådan anser marknadsaktörer att sandlådan 

är ett välkomnade inslag på en alltmer föränderlig energimarknad med nuvarande 

och framtida utmaningar. Vidare blir det tydligt att många aktörer brottas med 

liknande frågeställningar. Några respondenter belyser det potentiella värdet i en 

ömsesidig inlärning om marknadens utveckling, samt att en sandlådeverksamhet 

kan främja transparens och innovation på energimarknaden genom spridningen av 

utvärderingar och insikter.  

Svårnavigerade regelverk skapar osäkerhet hos marknadsaktörer  

Ett centralt tema i enkätsvaren och fokusgruppintervjuerna är att lagstiftning och 

föreskrifter för energimarknadsområdet upplevs svåra att navigera i. Detta 

bekräftades även under rundabordssamtal inom Ei:s projekt EFFEKT-dialogen 

(EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens KapacitetsbrisT), där det framkom att det inte 

alltid är tydligt vad som gäller för olika regelverk. Upplevelsen av otydlighet kan i 

sin tur riskera att hämma innovation, eftersom det skapar en osäkerhet hos aktörer 
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om de inte vet om en tjänst eller produkt får eller kan användas på marknaden. 

Genom att inkludera ett informations- eller innovationscenter i modellen för en 

regulatorisk sandlåda tror vissa respondenter att det kan underlätta för aktörer att 

navigera i ett brokigt energimarknadslandskap. Ett sådant center kan även bjuda 

in fler och nya aktörer på marknaden att få möjlighet att se om deras produkter, 

tjänster eller affärsmodeller är möjliga att testa i en regulatorisk sandlåda eller få 

klarhet i om de redan kan testas inom nuvarande regelverk (Ei 2022f).  

Det råder även en osäkerhet om hur reglering och lagar utformas och förändras på 

energimarknadsområdet. Detta kan tolkas som ytterligare ett exempel på 

regulatoriska utmaningar, eftersom investeringsviljan kan hämmas för 

innovationer om det är oklart hur lagstiftning kommer att utvecklas i framtiden. 

En respondent lyfter ett exempel om vätgasinfrastruktur och spelregler på 

naturgasmarknaden, och hur avsaknaden av lagstiftning kan hämma 

investeringar.  

Marknadsaktörer efterfrågar både policy- och innovationsdrivna sandlådor  

I intervjuerna belyser respondenterna att både policy- och innovationsdrivna 

sandlådor efterfrågas och att Ei bör inta en alltmer proaktiv roll i utveckling och 

anpassning av regelverken utifrån marknadernas behov. Vidare framförs att Ei bör 

utveckla en djupare förståelse för marknadens och teknikens utveckling för att 

marknadsförutsättningarna ska kunna utvecklas för framtidens behov. Det 

framkom i intervjuerna att policydrivna sandlådor kan anses vara mer 

inkluderande och per definition inte diskriminerande, vilket kan leda till bättre 

konkurrens då hela marknaden kan ta del och dra lärdomar av sandlådorna.  

Upplevda hinder och behov 

Respondenterna lyfter fram olika exempel på affärsmodeller, produkter, eller 

tjänster som har stoppats eller försvårats av begränsningar i regelverket såsom 

elnätstariffer, dynamiska effekttariffer som incitament för flexibilitetstjänster i 

intäktramsregleringen, anslutningsförfarande, energigemenskaper, normkoder och 

redovisning i samband med investeringsprojekt, energilager samt ökad andel 

biogas i naturgasnätet. En respondent påpekar att ellagstiftning är uppbyggt för ett 

traditionellt centraliserat elsystem och att det succesivt har gjorts lagändringar, 

men att det finns hinder för balansansvar och delning av energi inom enskilda 

fastigheter från solcellsanläggningar. Regelverket har även hindrat smart styrning 

på fastighetsnivå. 

Angående vilka lagar, föreskrifter eller andra regler för innovation som upplevs 

som hinder gav aktörer även exempel på EU-lagstiftning såsom Ren Energi-

paketet och kommissionsförordningar, specifikt nätanslutning av generatorer 

(RfG) och anslutning av förbrukare (DCC). En respondent lyfter avsaknaden av 

nationella spelregler för vätgas och mer specifikt en tydlig praxis för tillämpning. 



 

39 

Några respondenter hänvisar till lagstiftning som hindrar för innovation men som 

inte faller under Ei:s ansvarsområde, exempelvis konsumentlagstiftning, lagen 

(1994:1776) om skatt på energi (LSE), samt data- och säkerhetsskydd. I en enkät 

lyfts det även att branschregler för datautbyte upplevs som ett administrativt 

hinder för innovation.  

Exempel på användningsområden  

Marknadsaktörer uppger olika områden i regleringen som utgör hinder för 

utveckling av produkter, tjänster och affärsmodeller gällande såväl produktion, 

distribution som handel. Marknadsaktörerna anser att det blir allt viktigare 

framöver att kunna introducera och testa nya lösningar relativt snabbt med tanke 

på den snabba förändringstakten på energimarknaderna. 

Merlin & Metis (2022) delar upp respondenternas svar i fyra olika kategorier: (1) 

områden där det befintliga regelverket inte tillåter en stegvis 

marknadsintroduktion av en produkt, (2) områden där det befintliga regelverket 

behöver utvecklas, (3) områden där nya regler och praxis behöver tas fram samt (4) 

snedvridande incitament. Författarna beskriver att gränsdragningarna mellan 

dessa inte alltid är helt tydliga, men att flera intervjurespondenter påpekat att 

behovsbilderna skiljer sig åt. Nedan ges exempel på svar som inkommit i 

intervjuerna ifrån varje kategori, hämtad från Merlin & Metis rapport. 

1 Ett exempel som flera marknadsaktörer gav på regelverk som inte tillåter en 

stegvis marknadsintroduktion är nättariffområdet, där 

likabehandlingsprincipen inte tillåter att tariffer varierar inom samma 

kundgrupp baserat på exempelvis geografisk lokalisering. Utvecklingen av 

exempelvis tidsdifferentierade tariffer förutsätter en förståelse för 

kundbeteenden som inte går att skaffa utan praktiska tillämpningar med 

varierande tariffkonstruktioner och jämförelser med en kontrollgrupp.  

2 Ett exempel där det befintliga regelverket behöver utvecklas, som ett flertal 

respondenter nämner, handlar om definitionerna av producent- och 

konsumentrollerna som idag inte är fullt anpassade till relevanta affärsmodeller 

för energilagring. Respondenterna önskade ett regelverk som tillåter effektiv 

drift av exempelvis anläggningar med både produktion och energilager. Det 

finns flera tillämpningsområden där avsaknaden av en tydlig och 

ändamålsenlig definition av energilager upplevs som problematisk av 

respondenter.  

3 Ett exempel på ett område där nya regler och praxis behöver tas fram gäller 

vertikal separation av produktion och distribution av gas. 

Resurstillgängligheten skulle kunna ökas och investeringstakten intensifieras 

om regelverket skulle möjliggöra att aktörerna tog ansvar längs hela 
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värdekedjan, till exempel att en ägare av gasledningar även tillåts äga och 

finansiera biogasproduktion. 

4 Det finns även områden där marknadsaktörer identifierat regelverk som 

hindrar ett effektivt resursutnyttjande genom snedvridande incitament. Ett 

exempel är att det utgår energiskatt på elkonsumtion i fjärrvärmeproduktion, 

men inte tillverkningsindustrier. Om även fjärrvärmeproduktion var 

undantagen skatten, skulle man kunna använda el för att värma vatten i 

fjärrvärmeanläggningen när elpriset är lågt. Resultatet av den nuvarande 

utformningen av energiskatten är att systemnyttor går outnyttjade. Samtidigt 

eldas exempelvis biobränslen för att generera fjärrvärme, ett bränsle som annars 

skulle kunna lagras.  

5 Ett annat exempel på snedvridande incitament som respondenter tar upp är när 

nätägaren vill introducera tariffer och andra lösningar som ger abonnenter 

ekonomiska incitamentet till flexibilitet. Dels ger intäktsramsregleringen 

begränsad kompensation för investeringar i sådana typer av projekt, dels finns 

det inga incitament för nätägaren att investera i projekt som minskar behovet 

av elnätskapacitet, eftersom minskad elnätskapacitet generellt innebär en lägre 

intäktsram och mindre avkastning.  

Ytterligare exempel på tillämpningsområden för regulatoriska sandlådor där 

marknadsaktörerna ansett att undantag från regelverk behövs för ett bättre 

innovationsskapande anges i tabell 1 nedan. En vidare analys av potentiella 

användningsområden finns att läsa i Merlin & Metis (2022) konsultrapport. 
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Tabell 1 Identifierade områden hämtad ur Merlin & Metis (2022) där det finns hinder för innovation och 

potentiellt behov av sandlådeprojekt 

Marknadsområden Identifierade områden med hinder för innovation 

Produktion och distribution • Tillståndsprocesser 

• Nätkoncessioner och gällande praxis för utbyggnad av elnätet 

• Tilldelning av nätkapacitet 

• Köhantering vid nyanslutningar 

• Differentiering av nättariffer / olika tariffer inom ett nätområde 

• Implementering av mättekniska lösningar i elnät 

• Tekniska produktspecifikationskrav som ställs på komponenter i 

stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. 

Energilagring och stödtjänster • Ersättningsmodell för reaktiv effekt 

• Funktionskrav för nya tekniska lösningar för lagring och 

förbrukningsflexibilitet för att dessa ska kunna börja leverera 

olika stödtjänster. 

Elektrifiering  • Elbilsladdning 

• Framväxten av infrastruktur för vätgas / sektorkoppling 

Flexibilitetstjänster och 

aggregatorer 

• Beslutsprocesser som behöver utvecklas för att möjliggöra 

framväxten av lokala flexibilitetsmarknaderna. 

• Anslutningsmöjligheter för att premiera energilager, 

efterfrågeflexibilitet och energieffektivisering. 

• Hantering och lagring av data 

Respondenternas svar behöver utredas vidare för att analysera bland annat 

kommande lagstiftning, och vilka utrymmen för undantag som finns i det 

europeiska regelverket. Vissa av de områden som framfördes som hinder för 

innovation är inte alltid regulatoriska hinder, men de visar på ett behov av 

kunskapsspridning och tydliggörande av regelverk. Något som bland annat ett 

informations- eller innovationscenter kan bidra till och tillhandahålla information 

och vägledning till innovatörer eller marknadsaktörer att navigera i regelverk.  

Vissa typer av nättariffer kan idag testas inom ramen för pilotprojekt. Ett 

potentiellt problem med pilottariffer som lyfts av nätägare är att de kan omfatta för 

många kunder, vilket i vissa fall kan skapa en ohanterlig situation. Regulatoriska 

sandlådor kan möjliggöra mer avgränsade och kontrollerade försöksverksamheter. 

Pilottariffer kan idag, som beskrivits tidigare i kapitlet, inte heller tillämpas vid 

anslutning till det regionala elnätet eller transmissionsnätet. Regulatoriska 

sandlådor skulle möjligtvis kunna fylla den funktionen. 
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I andra dialoger med branschen har frågan väckts om energilager kan klassas som 

en egen kundkategori. Nya typer av energilagringsanläggningar såsom batterier 

och vätgaslager har börjat eller kommer att anslutas till elnätet. Ellagen innehåller 

idag inga särskilda regler om nättariffer för energilager. Om 

energilagringsanläggningar ses som en egen eller flera olika kundkategorier skulle 

det bli tillåtet att ha särskilda överföringstariffer för anläggningarna. När tarifferna 

avser en specifik kundkategori kan de anpassas efter kundtypens specifika 

förutsättningar, och fortfarande leva upp 4 kap. 16 § ellagens krav på objektiva och 

icke-diskriminerande villkor för överföring. 

Inom EU förekommer det att medlemsstater har gett energilager undantag från 

nätavgifter eller särskilda tariffregler. Undantagen kan vara specifika för olika 

tekniker, applikationer eller nättjänster, men på grund av mångfalden av 

lagringstekniker, potentiella tillämpningar och tjänster kan ett undantagssystem 

från fall till fall vara komplext och svårt att tillämpa i praktiken. Undantagssystem 

för lagring kan gälla endast för överförings- eller distributionsavgifter eller för 

båda, med viss differentiering (Ei 2022d). Utformningen av sådana tariffer eller 

undantag skulle eventuellt kunna testas i regulatoriska sandlådor.  

Medskick från aktörer gällande utformning av en regulatorisk sandlåda 

De marknadsaktörer som har intervjuats har en positiv inställning till regulatoriska 

sandlådor. I intervjuerna har synpunkter framkommit kring hur en sandlåda kan 

utformas för att bäst möta marknadsaktörernas behov. De anser att Ei är den 

organisation som är mest lämpad att ge vägledning kring det befintliga regelverket 

och att bevilja eventuella undantag i form av regulatoriska sandlådor. Ei kan även 

som tillsynsmyndighet följa affärs-, teknik- och marknadsutvecklingen på 

energiområdet. Nya produkter, tjänster och lösningar som tas fram ligger delvis till 

grund för och kan bidra till att möjliggöra energiomställningen. Därav är det av 

stor vikt att tillsynsmyndigheter har förståelse för och kunskap om branschens 

utveckling.   

På frågan om vilka aktörer som är viktiga att involvera när en modell för en 

sandlåda utformas gav aktörer exempel på akademi och forskningsinstitut. Ett 

återkommande tema i enkätsvaren är att sandlådan bör ha tydliga ramar och en 

målsättning som möjliggör att utformningen av en sandlåda inte är statisk utan 

kan utvecklas samt att det sker en lärandeprocess parallellt hos aktörer och 

tillsynsmyndigheten:  

Vi ser framför oss ett öppet förhållningssätt till regulatoriska sandlådor, där 

den inledande utformningen inte behöver vara statisk och avgörande för all 

framtid. Så länge testperioden är en lärandeprocess och tillräckligt lång har vi 

inte dessa farhågor. 
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En respondent resonerar kring lärdomar från FI:s innovationscenter, och belyser 

att vissa aktörer ansåg att de inte fick svar på de frågor som ställdes till 

informationscentret rörande nya teknologiska fintech-innovationer. Vissa aktörer 

var inte helt nöjda med innovationscentret då de upplevde att de inte fick den 

vägledning som efterfrågades. Det berodde i sin tur på att det råder en osäkerhet 

hos myndigheten om hur nya produkter och lösningar kan förhålla sig till 

existerande regelverk. I den bemärkelsen kan en sandlåda fungera som en 

möjliggörare i den gråzon som annars skapas för nya innovationer.  

I Merlin & Metis intervjuer framkom det att Konkurrensverket (KKV) uttryckte att 

det är viktigt att sandlådan inte blir ett forum som främjar konkurrensbegränsande 

samarbete mellan företag. Ett närliggande problem uppkommer ibland då 

branschorganisationer erbjuder företag plattformar för interaktion, vilket kan 

underlätta exempelvis marknadsuppdelning. I rapporten belyser KKV att det är 

viktigt att kommunala företag inte får söka stöd för verksamheter som de inte har 

stöd för enligt kommunallagen. Vidare har kommunala bolag generellt tillgång till 

finansiering med relativt låga riskpremier och därmed en konkurrensfördel 

gentemot andra bolag och detta bör inte stärkas ytterligare.  

Vad gäller information till aktörer menar KKV att det är viktigt att tidigt gå ut med 

information om att sandlådan kommer att införas, samt detaljer om hur den är 

tänkt att fungera. Annars kan vissa aktörer får en otillbörlig informationsfördel. Av 

samma anledning är det även viktigt att information om samtliga beviljade och 

pågående ansökningar är tillgängliga på en projekthemsida (Merlin & Metis 2022). 

4.3 Behov och identifierade användningsområden hos Ei 

I det här avsnittet analyseras hur Ei kan ha nytta av regulatoriska sandlådor i sin 

verksamhet för att utföra uppdrag och för att utveckla regelutvecklingsarbetet. 

Behov hos Ei  

Regulatoriska sandlådor kan gynna Ei:s regelutvecklingsarbete genom att vara ett 

verktyg för myndighetens regulatoriska lärande. En österrikisk studie menar att en 

välutformad och etablerad struktur för testverksamhet innan och under tiden som 

regelverk implementeras eller utformas, kan möjliggöra för tillsynsmyndigheter att 

hålla jämna steg med teknikutvecklingen, uppnå samhällsekonomisk effektivitet 

samt uppnå klimat- och energipolitiska mål (Veseli et al. 2021). Försöksverksamhet 

i en sandlåda kan även ge värdefull information om hur befintligt regelverk kan 

utvecklas vidare för att skapa incitament till innovation och smarta lösningar. Ett 

innovationscenter och sandlådeverksamhet skulle kunna bidra till en alltmer 

sammanhållen hantering av inkomna frågor och återkoppling till Ei för lärande 

och regelutveckling. 
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Vid energiomställningen ska många nya aktörers deltagande på 

energimarknaderna regleras, aktörer som endast i begränsad omfattning är aktiva 

på marknaden eller enbart finns i forskningsmiljöer. Vid utarbetandet av nya 

föreskrifter och lagförslag är det ofta en utmaning att ta fram underlag för analys. 

Dialoger med branschen kan ge fragmentariska bilder av förutsättningarna för 

aktörerna att agera på marknaden. Aktörernas verksamhet och Ei:s arbete går 

dessutom inte alltid i takt, eftersom det är svårt att koordinera 

regelutvecklingsarbetet med marknadens initiativ. Det har uttryckts i en intervju 

att branschen står och stampar i väntan på förtydliganden och 

regelimplementering, eller att branschen springer före och Ei inte har samma 

möjlighet att hålla jämna steg med den utveckling som sker.  

Regulatoriska sandlådor kan underlätta regulatoriskt lärande för 

tillsynsmyndigheter och höja kunskapen om innovation. Regulatoriskt lärande kan 

ske i olika typer av sandlådor, men den policydrivna sandlådan ger 

tillsynsmyndigheten förutsättningar att självständigt initiera den testverksamhet 

som behövs. En identifierad risk med att tillämpa regulatoriskt lärande från 

policydrivna sandlådor är dock att marknadsaktörer kan agera på sätt som lönar 

sig bäst för dem. Underlaget riskerar att bli otillförlitligt om aktörerna inte agerar 

på ett realistiskt sätt men detta är något som kan hanteras i utformningen av 

sandlådans ramverk.  

Genom att tillämpa försöksverksamhet och regulatoriskt lärande har Ei bättre 

förutsättningar att möta marknadens behov av regulatorisk vägledning, och de 

rekommendationer och förslag kring regulatoriska sandlådor som kommer från 

Europeiska unionens råd, kommissionen och CEER.  

Identifierade användningsområden  

En österrikisk förstudie från 2021 analyserar flera potentiella användningsområden 

för regulatoriska sandlådor vid implementering av Ren Energi-paketet och andra 

europeiska regelverk (Veseli et al 2021). Bland annat nämns regleringen av 

energigemenskaper, blockchain-teknologi, smarta elnät och vätgas. Författarna 

menar även att sandlådor kan underlätta vid mer omfattande regleringsprocesser, 

såsom marknadsintegration och sektorkoppling. Studiens avsikt var att prioritera 

de potentiella användningsområden som beslutsfattare och regelutvecklare bör 

fokusera på. Urvalet utgick från potentialen att bidra till CO2-neutralitet, social 

omställning och regulatoriskt lärande samt från genomförandets komplexitet. 

Författarna bedömer att behovet av regulatoriska sandlådor sannolikt ser likadant 

ut i andra EU-länder, men påpekar att det nationella regelverkets detaljnivå kan 

variera och därmed även behovet av att justera och implementera detaljerade 

regelkrav. 
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I studien presenteras 15 frågor vars utredning och implementering skulle kunna 

gynnas av att testas i regulatoriska sandlådor (se bilaga 1 Identifierade 

användningsområden för regulatoriska sandlådor). Till exempel nämns att 

energigemenskaper regleras av två europeiska direktiv, som ger medlemsstaterna 

friheten att anpassa implementeringen gällande hur gemenskaperna ska 

organiseras och vilka infrastrukturer som ska omfattas. Det finns därför 

manöverutrymme att designa energigemenskaperna i den nationella 

lagstiftningen. Olika varianter av utformning, incitament och affärsmodeller skulle 

med fördel kunna testas i policydrivna regulatoriska sandlådor när regelverket ska 

implementeras (Veseli et al 2021). Studien presenterar även tre förslag som skulle 

kunna gynnas av en regulatorisk sandlåda på EU-nivå (se bilaga 1). 

Regeringen har i prop. 2021/22:153 bedömt att det för närvarande inte finns ett 

behov av ny lagstiftning för att genomföra respektive direktivs regler om 

energigemenskaper. De bedömde dock att det finns potentiellt positiva aspekter 

hos energigemenskaperna som eventuellt skulle kunna motivera ändringar av 

vissa regelverk, och att det därför kan finnas skäl att i framtiden återkomma till 

frågan. Regeringen ansåg att ändringarna i så fall bör röra innehållet i 

energigemenskapernas verksamheter och inte formerna för dessa. 

Ei la i rapporten Ren energi inom EU (Ei 2020) fram ett förslag till lag om 

energigemenskaper. Ei ansåg, i likhet med regeringen, att det inte finns hinder för 

att bilda juridiska personer med de syften som anges i direktiven och att en sådan 

juridisk person i stadgar eller medlemsvillkor kan föreskriva de kundrättigheter 

som direktiven ställer krav på. Ei bedömde dock att det finns en betydande risk att 

de gemenskaper som bildas inte uppfyller samtliga krav i artikeln. För att 

säkerställa ett möjliggörande regelverk, så som medlemsstaterna ska göra, och 

bland annat underlätta bildande, registrering och marknadsdeltagande bör 

energigemenskaper regleras i lag. Medlemsstaterna får även föreskriva att 

medborgarenergigemenskaper ska ha rätt att äga och driva distributionsnät 

självständigt. Ei konstaterar i sin rapport om slutna distributionssystem att 

energigemenskaper som driver nät i vissa fall kan omfattas av 22 c § förordningen 

om undantag från kravet på nätkoncession och i vissa fall klassas som slutna 

distributionssystem. Det finns därutöver konstellationer av aktörer som kan tänkas 

bilda energigemenskaper som inte omfattas av någon av dessa regelverk (Ei 

2022g). 

Av prop. 2021/22:153 framgår att remissinstanserna hade delade meningar i frågan 

om ifall energigemenskaper ska få driva nät. Vissa ser det som en möjlighet att 

skapa mer självförsörjande enheter utanför det allmänna elnätet, medan andra ser 

risker gällande parallella nät och elsäkerhet. Några har förväntningar på 

omfattande reformer av olika regler på elmarknaden, till exempel undantag från 

energiskatt eller ett nytt regelverk för virtuella elnät, som ska bidra till att 
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underlätta och möjliggöra energigemenskaper. Regeringen bedömde att om en 

särreglering ska införas behöver bland annat frågan om vilka hinder som finns för 

energigemenskapers främjande av konsumentmakt, hållbarhet och effektiv 

användning av energi utredas ytterligare. I en sådan utredning ansåg regeringen 

att även andra förslag från remissinstanserna kan utredas. 

Elmarknadsförordningens artikel 5 reglerar balansansvaret i elsystemet. Alla 

marknadsaktörer ska vara ansvariga för de obalanser de orsakar i systemet. De kan 

ta sitt ansvar genom att antingen vara balansansvarig part eller delegera sitt ansvar 

till en annan balansansvarig part. Artikelns punkt 2 anger att medlemsstater får 

bevilja undantag från balansansvaret för demonstrationsprojekt för innovativa 

teknikformer. Projekten ska godkännas av tillsynsmyndigheten och vara 

begränsade till den tid och omfattning som behövs för att uppnå syftet med 

demonstrationen. Det ska också vara säkerställt att det ekonomiska ansvaret för 

obalanser ligger hos en annan marknadsaktör. Tillståndsprövning för sådana 

undantag kan regleras i samma juridiska ramverk som tillståndsprövningen för 

regulatoriska sandlådor. 

Regeringen har gett ett uppdrag till Ei att främja ett mer flexibelt elsystem 

(I2022/01578). Ett av deluppdragen innefattar att analysera förutsättningarna för att 

etablera regulatoriska växthus som kan möjliggöra mer flexibilitet. 

Europeiska kommissionen har som en del av planen RePowerEU gett 

rekommendationer om att snabba upp tillståndsprocesser för förnybar energi 

(Europeiska kommissionen 2022a). Rekommendation 32 om innovativa projekt 

uppmuntrar medlemsstaterna att implementera regulatoriska sandlådor. I 

sandlådorna ska riktade undantag från nationella regelverk beviljas för innovativa 

tekniker, produkter, tjänster och arbetssätt. Undantagen ska underlätta 

tillståndsgivning för utbyggnad och systemintegration av förnybar energi, 

energilagring och andra tekniker som bidrar till fossilfrihet. I Sverige krävs inte 

något särskilt tillstånd från Ei för att etablera förnybar produktion. Däremot krävs 

tillstånd för relaterade projekt som nämns i rekommendationen, bland annat 

tillstånd för anslutande ledningar och relaterade nätutbyggnadsprojekt. Det finns 

även krav vid anslutning av produktionsanläggningar. 

Kommissionens rekommendationer syftar bland annat till att tillståndsprocesserna 

ska prioriteras inom ramen för tillståndshantering, och att det ska finnas en 

presumtion om att projekten är av stort allmänt intresse och av intresse för 

allmänhetens säkerhet. Bland annat ska parallella tillståndsprocesser prioriteras, 

både för tillstånd som prövas av olika instanser och för relaterade projekt, och 

tidsgränser ska specificeras för varje steg i tillståndsprövningen. Av de 

tillståndsprocesser som avses hanterar Ei idag tillstånd för att bygga och driva 

anslutningsledningar till den förnybara energin samt tillstånd för relaterad 
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nätutbyggnad. Rekommendationerna omfattar även krav på 

nätanslutningsprocesser, marknadsbarriärer och ursprungsmärkning av el, vilka 

berör Ei:s verksamhet. 

Lämplighetsprövningen vid beviljande av nätkoncession för linje baseras idag på 

tekniska och ekonomiska uppgifter som Ei med stöd av förordning kan medge 

undantag från i det enskilda fallet. I SOU 2022:21 Rätt för klimatet 

(Klimaträttsutredningen) föreslås att lämplighetsprövningen ska specificeras i lag 

och förordning. Framför allt innebär förslaget att den tekniska lämpligheten 

beskrivs mer utförligt i lag.  

Sektorkoppling inom energimarknaden berör flera av de områden som Ei arbetar 

med, såsom el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. I intervjuer med marknadsaktörer har 

även behov av tvärsektoriella undantag från bland annat skattelagstiftning 

framkommit. Komet har i sitt slutbetänkande SOU 2022:68 lyft behovet av proaktiv 

samverkan mellan myndigheter i tvärsektoriella frågor och föreslagit att en 

samverkansaccelarator ska etableras. Samverkansacceleratorn ska stärka 

myndigheters förmåga att arbeta gemensamt, proaktivt och med ett 

helhetsperspektiv för att påskynda en effektiv hantering av tvärsektoriella frågor 

där större samhällsomställningar behöver ske snabbt. Komet föreslår även att 

Vinnova ges i uppdrag att stödja offentliga aktörers arbete med proaktiv 

regelutveckling. Ett innovationscenter kopplat till sandlådeverksamheten kan vara 

Ei:s kontaktyta med en sådan samverkansaccelerator och samordna frågor om 

sektorkoppling. 

4.4 Sammanfattande observation 

Sammanfattningsvis har ellagen och tillhörande förordningar utvecklat utrymmen 

för innovation. Det pågår regelutvecklingsarbeten med ytterligare förslag på 

paragrafer som ska underlätta innovation och utvecklingsarbete. Det finns även 

möjlighet att bredda de befintliga undantagen, genom att till exempel tillåta andra 

varianter av pilottariffer och undanta fler typer av interna nät för innovativa 

verksamheter från kravet på nätkoncession. Befintligt regelverk om undantag från 

kravet på nätkoncession är dock utformat som en presumtion om att uppräknade 

nättyper är undantagna, och med möjlighet till att begära bindande besked. Det 

innebär att det inte är lämpligt att bedriva försöksverksamhet med interna nät 

enbart genom att lägga till en paragraf om den aktuella nättypen, eftersom det 

saknas regelverk om tillståndsprövning och begränsade tidsperioder. Europeiska 

regelverk ställer även krav på att medlemsstaterna ska kunna bevilja undantag 

från balansansvar för innovativa projekt och ha ett möjliggörande regelverk för 

energigemenskaper. 
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Innovation kan bedrivas inom befintligt regelverk, men det finns en risk att vissa 

typer av konstellationer och nya aktörer inte kan komma till sin fulla rätt om 

regelverket inte är anpassat för deras deltagande på elmarknaden. Det kan handla 

om enstaka krav eller paragrafer som hindrar aktörer från att bedriva sin 

verksamhet på ett sätt som är optimalt och som har potentialen att vara 

samhällsekonomiskt effektivt.  

Regulatoriska sandlådor kan vara ett verktyg för att testa hur sådan verksamhet 

skulle kunna fungera, och möjliggöra försöksverksamhet som ligger till grund för 

regelutveckling. Innovation kan även hindras av marknadsaktörers bristande 

insyn i och förståelse för energimarknadens regelverk. Brist på regelverk inom 

vissa delar av energimarknaden kan upplevas som en osäkerhet, som hindrar 

investeringar i innovation. 

Ei kan vidare utreda om det finns ett behov av att implementera 

sandlådeverksamheter genom försöksklausuler i lagarna om naturgas, fjärrvärme 

och fjärrkyla, och hur en eventuell försöksverksamhet för sektorkoppling kan 

regleras. I dialog med branschen har marknadsaktörer även identifierat 

regulatoriska hinder som ligger utanför Ei:s ansvarsområden, exempelvis 

skattelagstiftning, konsumentlagstiftning och datasäkerhet. Projektet är avgränsat 

till att enbart behandla lagstiftning inom Ei:s ansvarsområde, men Ei har noterat 

att branschen efterfrågar ytterligare bredd vad gäller sektorsövergripande 

innovativ testning. Ett innovationscenter på Ei kan vara en kontaktyta för eventuell 

framtida samverkan i sådana frågor.  
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5 Analys av utformning av 

innovationscenter och 

regulatoriska sandlådor 

I detta avsnitt utreds förutsättningar för en eventuell implementering av 

regulatoriska sandlådor i Sverige och hur en modell för sandlådeverksamhet i så 

fall bör designas. Analysen utgår från de designelement som beskrivs i 

omvärldsbevakningen. Ei har valt att fokusera analysen på två funktioner, ett 

innovationscenter och en verksamhet för regulatoriska sandlådor. Funktionerna 

har valts ut för att möta de behov som har identifierats i intervjuer med 

branschaktörer och de förslag och rekommendationer som cirkulerar på EU-nivå.  

Ett innovationscenter är forum där tillsynsmyndigheter kan informera och ge 

vägledning om nuvarande lagstiftning och i tillämpliga fall informera om 

ansökningsprocesser till en sandlådeverksamhet. I analysen utvärderar Ei hur ett 

innovationscenter på myndigheten skulle kunna fungera, och i vilken utsträckning 

Ei kan möta den efterfrågan på regulatorisk vägledning som identifierats. 

Försöksverksamhet i form av regulatoriska sandlådor skapar möjligheter för 

aktörer att ansöka om undantag från utvalda delar av regelverket för att testa nya 

affärsmodeller, produkter eller tjänster och kan ge Ei ytterligare ett verktyg för 

dynamisk reglering. Funktionerna beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.1 Styrning och 

organisation. Analysen utvärderar hur sandlådeverksamhetens olika designelement 

kan utformas för att passa den svenska energimarknadens behov. Vidare 

analyseras hur både innovationscenter och sandlådeverksamhet kan bidra till att 

stärka Ei:s arbete med dialog och samverkan kring innovationer och 

sektorkoppling.  

I kapitlet utvecklas resonemang om hur en modell med innovationscenter och en 

regulatorisk sandlåda bör designas för att uppfylla krav på önskvärdhet, 

genomförbarhet och hållbarhet. Önskvärdhet innebär att modellen uppfyller 

marknadens behov. Genomförbarhet innebär att modellen fungerar i rådande 

kontext och att innovatörer eller marknadsaktörer vill använda den, och hållbarhet 

innebär att modellen har en varaktig framtid. Nedan återfinns en så kallad 

effektkedja, som illustrerar hur ett innovationscenter och sandlådeverksamhet har 

möjlighet att bidra till att skapa ett effektivare energisystem, öka innovationstakten 

på en föränderlig energimarknad samt bidra till ett större utbud av innovationer 

som har möjlighet att påverka slutkunder positivt.  
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Figur 1 Effektkedja9 

5.1 Styrning och organisation 

En majoritet av länderna med sandlådeverksamhet har tillsyns- eller 

regleringsmyndigheten som ansvarig myndighet för sandlådans 

tillståndsprövning, utformning och administration. Ett alternativ är att en 

innovationsansvarig myndighet, exempelvis Vinnova, eller ett departement är 

ansvarig och att Ei har en stödjande funktion i tillståndsprövningen. Det finns 

fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Å ena sidan kan Ei med sin 

erfarenhet av tillståndsprövning och tillsyn inom berörda delar av regelverket 

skapa en effektiv tillståndsprövning för regulatoriska sandlådor. Ei är 

expertmyndighet inom det aktuella regelverket och är en del av 

regelutvecklingsarbetet inom energiområdet. Ei har därav goda möjligheter att ge 

vägledning och effektivt tillvarata regulatoriskt lärande. En innovationsansvarig 

myndighet kan å andra sidan i större utsträckning möjliggöra en framtida 

tvärsektoriell sandlådeverksamhet. Energimarknadernas verksamheter är dock 

centrerade kring de frågor som faller under Ei:s ansvarsområden. Även om frågor 

om till exempel skattelagstiftning kan vara avgörande för ett 

demonstrationsprojekts funktion är de inte en del av den huvudsakliga 

verksamheten. 

 
9 Modell reviderad och hämtad från CEPAs utvärdering av Ofgems sandlåda (CEPA 2021). 
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Majoriteten av de marknadsaktörer som har intervjuats anser även att Ei är rätt 

myndighet att styra en sandlådeverksamhet (Merlin & Metis 2022). De designkrav 

på genomförbarhet och önskvärdhet kan uppfyllas om Ei utformar och 

administrerar innovationscentret och eventuell framtida sandlådeverksamhet. 

Även om en sandlådeverksamhet kan utvecklas mot en mer tvärsektoriell modell, 

kan en verksamhet huvudsakligen tänkas beröra de regelverk som Ei tillämpar, 

och därav kan designkravet om hållbarhet uppfyllas. 

En försöksverksamhet bör ha ett tydligt syfte, för att underlätta samverkan mellan 

marknadsaktörer och myndigheten. Läs mer om hur ett juridiskt ramverk bör 

utformas inför en eventuell framtida implementering av regulatoriska sandlådor i 

avsnitt 5.3 Behov av juridiskt ramverk. För att genomföra och implementera ett 

innovationscenter och en sandlådeverksamhet är det även av vikt att 

verksamheten har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens som kan bedöma 

hur regelverket bör appliceras på nya typer av innovationer. 

Litteratur belyser vikten av att en sandlådeverksamhet har väl fungerande 

exitstrategier och utvärdering kopplat till de olika projekten. Även i intervjuer med 

internationella respondenter vittnas det om att en bra utvärdering och exitstrategi 

är centralt för ett framgångsrikt arbete med sandlådor. Det framkom att både 

sandlådeverksamhet och informations- eller innovationscenter har bidragit till 

bland annat regulatoriskt lärande för tillsynsmyndigheten (Merlin & Metis 2022). 

Modellen bör innehålla krav på en utarbetad utvärderingsstrategi, som säkerställer 

att motstående intressen skyddas under projektens gång och att myndigheten kan 

utvärdera projektens måluppfyllelse som en del av det regulatoriska lärandet. I 

avsnitt 5.7 Exitstrategi och utvärderingsprocess beskrivs området mer utförligt.  

Ett innovationscenter kan implementeras utan en sandlådeverksamhet, likt FI:s 

innovationscenter. Ett innovationscenter som är knutet till regulatoriska sandlådor 

kan skapa mervärden för försöksverksamheten, genom att fungera som ett stöd för 

sökanden i ansökningsprocessen och vara en del av sandlådeverksamhetens 

organisation. Innovationscentret kan också bidra till att identifiera behov av 

policydrivna sandlådor. Konsensus är att det ofta är svårt för marknadsaktörer att 

veta när en regulatorisk sandlåda behövs för att introducera en produkt, tjänst eller 

affärsmodell på en marknad. I omvärldsbevakningen av länder med regulatoriska 

sandlådor har det visat sig att det befintliga regelverket i många fall tillåter 

innovationen, antingen direkt eller efter en mindre anpassning av produkten eller 

affärsmodellen. I ett flertal länder har det konstaterats att vägledningen kring det 

existerande regelverket är av central betydelse för innovationsverksamheten och 

även kan underlätta identifieringen av behovsbilden för regulatoriska sandlådor. 

Merlin & Metis (2022) belyser att brittiska Ofgem konstaterade att behovet av 

information är större än behovet av regulatoriska undantag. Informationssökning, 
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rådgivning och kunskapsöverföring är alla delar i en innovationsprocess, men 

endast ett fåtal innovationsprocesser har ett behov av undantag i form utav 

regulatoriska sandlådor. Ofgem använder innovationscentret (kallat "Fast, Frank, 

Feedback”), som en första kontakt gentemot myndigheten för marknadsaktörer 

och innovatörer, som sedan kan slussas vidare till sandlådeverksamheten. De 

upplever att en stor andel av de inkomna frågeställningarna kan hanteras i 

innovationscentret, utan att behöva gå vidare till sandlådeverksamhet. 

Innovationscentret fungerar både som ett verktyg för att hjälpa innovatörer att 

reda ut och få svar på regulatoriska frågeställningar, och som en urvalsprocess för 

nya sandlådor. Nedan presenteras en visuell illustration av ett innovationscenter 

och sandlådeverksamhet.  

Figur 2 Visuell illustration av ett innovationscenter och sandlådeverksamhet 

Innovationscenter  

Ett innovationscenter kan fylla många olika funktioner och bidra till information, 

kunskapsspridning och regelutveckling, vilket i sin tur kan öka innovationstakten 

och möjliggöra en effektiv energiomställning. Bland annat kan ett 

innovationscenter tillhandahålla information och vägledning för att hjälpa 

innovatörer eller marknadsaktörer att navigera i regelverk, reda ut och besvara 

frågeställningar om specifika innovationer samt ge information om nuvarande 

reglering. 

Insikter från den brittiska sandlådan var att det inkom många ansökningar till en 

sandlåda som redan kan testas inom nuvarande lagstiftning på grund av att 

aktörer upplever en viss osäkerhet att navigera inom gällande lagstiftning. Det är 

något som ett innovationscenter har möjlighet att motverka. Centret kan även 

samordna tillsynsmyndighetens interna och externa arbete med innovation och 

sektorkoppling. I omvärldsbevakningen har det visat sig att ett innovationscenter 

kan utgöra en viktig kontaktyta mot marknadsaktörer för att skapa en fördjupad 

bild av utvecklingen inom områden där innovationsgraden är hög. Det har även 
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vittnats om att innovationscenter kan bidra till regulatoriskt lärande för 

tillsynsmyndigheter.  

FI har lanserat ett innovationscenter som fungerar som myndighetens första 

kontaktpunkt för aktörer som är osäkra på regler, processer och principer i 

samband med innovationer. Centret ger vägledning och har dialoger med företag 

som vill bedriva innovationsverksamhet. Det arbetar däremot inte med rådgivning 

eller med att lämna förhandsbesked om exempelvis nödvändiga tillstånd. Vidare 

erbjuder centret ett bredare stöd för att öka förståelsen kring innovationsprocesser 

i den finansiella sektorn och sprida kunskap bland marknadsaktörer. Centret 

fungerar även som en katalysator för FI:s interna diskussioner om innovationer på 

finansmarknaden. FI uppger att centret bidrar till kunskapsspridning, bättre 

tillsynsverksamhet och stärkt konsumentskydd. Finansinspektionen använder 

även innovationscentret som ett forum för samverkan med branschorganisationer, 

myndigheter och internationella arbetsgrupper (FI 2022, Merlin & Metis 2022). 

Ei har redan en serviceskyldighet att svara på frågor som kommer in till 

myndigheten. Det finns en stark efterfrågan från branschen att Ei ska inta en mer 

proaktiv roll och ge mer långtgående vägledning eller rådgivning. Komet lyfter i 

sitt slutbetänkande att innovationer kan ha en oklar hemvist i regelverket som 

även tillståndsgivande myndigheter kan ha svårt att redogöra för. Genom att reda 

ut och klargöra regelverket i samverkan med andra myndigheter kan offentlig 

sektor ta ett helhetsansvar för innovation (SOU 2022:68). Å andra sidan finns det 

betydande risker att ge råd om regelverk som är under utveckling, till exempel vid 

implementeringen av europeiska regelverk. En sådan utökad rådgivningsfunktion 

kan även vara resurskrävande för myndigheten. Vi bedömer att Ei bör ge viss 

vägledning gällande befintlig lagstiftning, men samtidigt undvika att lämna 

information som kan uppfattas som ett förhandsbesked. Om regulatoriska 

sandlådor implementeras i framtiden, är det är innovatören själv som slutligen 

måste avgöra om förslaget ryms inom befintligt regelverk, eller om det skulle 

kunna ingå i en sandlådeverksamhet. Att utreda möjligheten till mer långtgående 

rådgivning, såsom det finns vissa exempel på i omvärldsbevakningen, faller 

utanför detta uppdrag.  

Ett innovationscenter på Ei kan fungera som en första kontaktpunkt för 

marknadsaktörer eller innovatörer som är osäkra på regler, processer eller 

principer i samband med innovationer på energimarknaderna. I centret kan 

myndighetens vägledning samordnas och det finns potential att effektivisera med 

hjälp av etablerade verksamhetsprocesser. Vidare kan centret vara ett forum för att 

sprida kunskap till branschaktörer och öka förståelsen kring lärdomar från en 

eventuell sandlådeverksamhet Kunskapsspridning är en viktig del av 

sandlådeverksamheten eftersom det motverkar att enskilda aktörer ges 

marknadsfördelar på grund av informationsövertag. Centret kan även fylla en 
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funktion i myndighetens regulatoriska lärande, genom att bidra till en mer 

sammanhållen hantering av inkomna frågor och regelutveckling. Innovatörernas 

frågeställningar kan belysa hur väl det befintliga regelverket fungerar på den 

föränderliga marknaden och vilka behov av regelutveckling som finns. 

Innovationscentret kan även vara ett forum för dialog med branschaktörer om 

sandlådeverksamhetens utformning och vilka behov av undantag som finns. 

Innovationscentret kan skapa mervärden genom att fungera som en katalysator för 

Ei:s regelutvecklingsarbete, och underlätta för en samordning av interna 

diskussioner om innovationer på energimarknaderna. Olika arbetsgrupper kan 

använda centret som en gemensam kontaktyta mot marknaden och samverka 

kring innovation och regelutvecklingsfrågor. Ei har redan i uppdrag att föra en 

dialog med branschen om efterfrågeflexibilitet och elnätens kapacitetsbrist. 

Dialogen förs i ett forum som kallas EFFEKT-dialogen och syftar till att öka 

kunskapen och främja dialogen mellan Ei, aggregatorer, nätföretag, regioner och 

kommuner samt operatörer för olika marknadsplattformar. Vi bedömer att ett 

innovationscenter kan stärka och vidareutveckla den dialogen. Ei:s arbete med 

sektorkoppling och vätgas skulle kunna gynnas av att ingå i centrets samordnade 

verksamhet, då områdena har inslag av innovation för teknik och affärsmodeller, 

och kan komma att kräva framtida regelutveckling. 

Ett innovationscenter har även möjlighet att samverka och bidra med kunskap, 

bland annat till nordiska samarbeten, samt medverka i europeiska 

sandlådeverksamheter som återfinns inom International Smart Grid Action 

Network (ISGAN) och CEER. En medverkan inom europiska forum kan bidra till 

ett kunskapsutbyte och ger Ei möjlighet att följa de projekt som bedrivs inom 

andra europeiska sandlådor. Samverkan kan även ske med andra myndigheter i 

Sverige och fånga upp eventuella behov av tvärsektoriella verksamheter. Till 

exempel kan ett innovationscenter fungera som Ei:s kontaktyta för den 

samverkansaccelerator som Komet har föreslagit (SOU 2022:68). 

Sandlådeverksamhet  

En sandlådeverksamhet kan möta efterfrågan på att testa ny innovativ teknik, 

affärsmodeller eller tjänster på energimarknaden. Behovet av att testa innovativa 

verksamheter kan uppstå innan regelverket har anpassats eller implementerats 

fullt ut. Innovationer för till exempel sektorkoppling, mikronät och 

energigemenskaper är områden där teknikutvecklingen kan tänkas ske snabbare 

än regelutvecklingen. För att inte utesluta eller begränsa innovationer som kan 

vara relevanta för en effektiv och klimatsmart energiomställning, kan det behövas 

en möjlighet att medge undantag från befintligt regelverk. En sandlådeverksamhet 

kan även bidra till marknadsutveckling genom informationsspridning och 

kunskapsöverföring från olika försök. Intervjuade marknadsaktörer och 

akademirepresentanter har efterfrågat en svensk verksamhet för regulatoriska 
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sandlådor på energimarknaderna. Både nätägare och kunder har bland annat 

efterfrågat frihet att kunna testa sig fram med olika typer av anslutningar till 

elnätet som kan möjliggöra snabbare anslutning vid kapacitetsbrist och ett effektivt 

nyttjande av elnätet. 

Regulatoriska sandlådor är ett flexibelt policyverktyg, som kan användas för att 

bevilja undantag för försöksverksamhet inom olika områden av energimarknaden. 

Sandlådorna kan utformas för att möjliggöra avgränsade och skräddarsydda 

försöksverksamheter, där enskilda projekts lämplighet prövas och deltagande 

aktörer kan anpassa omfattningen utifrån projektspecifika förutsättningar. 

Omfattningen kan anpassas för att ge önskat resultat, skydda motstående intressen 

och göra försöksverksamheten mer kontrollerbar. Sandlådeverksamhetens 

flexibilitet i utformningen innebär också att den kan utvecklas för framtida 

energimarknadernas behov. Läs mer om olika utformningsalternativ och 

användningsområden i avsnittet 5.2 Policy- och innovationsdriven regulatorisk 

sandlåda.  

Av omvärldsbevakningen framgår att det är av vikt att en sandlådeverksamhet 

inte är organisatoriskt isolerad utan har tillgång till resurser från olika avdelningar 

på tillsynsmyndigheten. Litteratur visar hur tillsynsmyndigheters syn på 

regulatoriska sandlådor utvecklas och anpassas över tid allteftersom erfarenheten 

växer, förutsättningar ändras och nya behov identifieras. Det har även visat sig att 

när erfarenheten har ökat så kan sandlådeverksamheterna effektiviseras och 

bemanningen minskas (Merlin & Metis 2022). I brittiska Ofgem var det till en 

början åtta personer som arbetade med sandlådeverksamheten, men det har 

gradvis minskat i takt med att den interna kunskapsnivån har ökat och interna 

processer effektiviserats. Arbetsgruppen leds av seniora medarbetare som arbetar 

tillsammans med andra enheter, exempelvis juridisk kompetens, på Ofgem. 

Ansöknings- och rapporteringsprocesser bör vara transparenta, särskilt om 

undantag ges för enbart en aktör. Information om beviljade och pågående 

ansökningar bör finnas tillgängliga på en projekthemsida som uppdateras 

kontinuerligt. Organisatoriskt bör ett innovationscenter fungera som en första 

kontaktpunkt för innovatörer som har frågor om ansökningsprocessen till en 

sandlådeverksamhet. I en utvärdering av Ofgems sandlåda framgår det att 430 

innovatörer sökte vägledning men endast ett tiotal projekt beviljades regulatoriska 

undantag. I intervjuer med internationella tillsynsmyndigheter genomförda av 

Merlin & Metis (2022) understryker Ofgem att välgjorda guider till nuvarande 

reglering och guider till sandlådeverksamheten avsevärt kan minska sandlådans 

administrativa börda. Även publicering av vanligt förekommande fiktiva 

exempelprojekt kan underlätta. 
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Omvärldsbevakning, intervjustudien och konsultstudien belyser vikten av 

samverkan med myndigheter, akademi och berörda branschaktörer. Samverkan 

kan ske i olika steg i processen, både vid projektplanering, tillståndsprövning och 

utvärdering. Ett behörighetskriterium för ansökan till en sandlåda bör vara att 

sökanden har genomfört samråd med berörda aktörer, exempelvis nätägare, 

systemoperatörer och kunder (om lämpligt och möjligt), samt myndigheter vars 

tillsynsansvar kan komma att beröras. Samrådet bör utföras så att aktörerna kan 

bedöma vilken påverkan som kan uppstå, men utan en sådan detaljeringsgrad att 

affärshemligheter riskerar att röjas. En samrådsredogörelse bör bifogas till 

sandlådeansökan. 

Krav på samverkan tidigt i processen kan öka möjligheten att utforma en 

försöksverksamhet på ett säkert sätt. Det kan även vara ett krav att tillfrågade 

aktörer ges tillfälle att lämna synpunkter vid utvärderingen, och att synpunkter 

ska inkluderas i en utvärderingsrapport som bör lämnas in till myndigheten. Läs 

mer i avsnitten 5.4 Behörighet och testavgränsningar och 5.8 Exitstrategi och 

utvärderingsprocess. Samverkan med akademi kan ske i utvärderingsprocessen 

genom att forskargrupper knyts till sökandens projektgrupp, till exempel om 

projektet finansieras genom forskningsanslag. 

Resursbehov 

Litteratur och kompletterande intervjuer med tillsynsmyndigheter visar att 

resursbehovet ofta är som störst när arbetet initierats hos myndigheten, och 

minskar när inlärning skett både hos marknadsaktörer och hos myndigheten 

internt. Bristande resurser har påpekats som ett problem i flera länder, eftersom 

det kan medföra att handläggningstiden förlängs. Det kan i sin tur motverka 

verksamhetens mål att på ett agilt sätt kunna svara mot marknadernas behov av 

innovation och att vara innovationsfrämjande. Om verksamheten samordnas med 

befintliga uppdrag och funktioner kan behovet av tillkommande resurser minska. 

Slutsatser 

• Ei bör, i egenskap av tillsynsmyndighet, vara ansvarig myndighet för att 

utforma och administrera ett innovationscenter och en eventuell 

sandlådeverksamhet. Ei har erfarenhet av tillsyn och tillståndsprövning av 

energimarknadens regelverk, och har förutsättningar att ge vägledning samt 

att effektivt hantera och tillvarata regulatoriskt lärande från regulatoriska 

sandlådor.  

• Ett innovationscenter på Ei kan fungera som en första kontaktpunkt för 

marknadsaktörer eller innovatörer som är osäkra på regler, processer eller 

principer i samband med innovationer på energimarknaderna. Ei bör ge viss 

vägledning gällande befintlig lagstiftning, men samtidigt undvika att lämna 

information som kan uppfattas som ett förhandsbesked. 
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• Ett innovationscenter kan fylla många olika funktioner och bidra till 

information, kunskapsspridning och regelutveckling. Bland annat kan ett 

innovationscenter tillhandahålla information och vägledning till innovatörer 

eller andra marknadsaktörer samt samordna myndighetens kunskap om nya 

innovationer. Ett innovationscenter kan även fungera som ett forum för dialog 

med marknadsaktörer om en sandlådeverksamhets utformning och behov av 

regelutveckling. 

• Ett innovationscenter kan skapa mervärden genom att fungera som en 

katalysator och kunskapshöjande funktion för Ei:s regelutvecklingsarbete. 

Samverkan kan till exempel ske med nordiska och europeiska 

sandlådeverksamheter och den samverkansaccelerator som Komet föreslagit.  

• Regulatoriska sandlådor är ett flexibelt policyverktyg, som kan användas för 

att bevilja undantag för försöksverksamhet inom olika områden av 

energimarknaden. En sandlådeverksamhet kan möta efterfrågan och behov av 

att testa ny innovativ teknik, affärsmodeller eller tjänster på energimarknaden 

innan regelverket har anpassats eller implementerats fullt ut, samt bidra till 

marknadsutveckling genom informationsspridning och kunskapsöverföring 

från försök. 

• Samverkan med berörda aktörer och tillsynsmyndigheter bör ske i form av 

samråd innan ansökan skickas in och vid utvärderingen av en regulatorisk 

sandlåda. Troligtvis är resurs- och personalbehovet som störst i början för att 

sedan minska i takt med ökad erfarenhet hos aktörer och Ei. 

5.2 Policy- och innovationsdriven regulatorisk sandlåda  

Det juridiska ramverket för en eventuell sandlådeverksamhet bör utformas så att 

både innovationsdrivna och policydrivna sandlådor kan genomföras. 

Innovationsdrivna sandlådor ligger till grund för att undanröja hinder för en 

marknadsdriven innovation. Både marknadsaktörer och Ei har även identifierat 

mervärden i att inkludera policydrivna arbetssätt. I modellen för hur sandlådor 

ska utformas och bedrivas bör det, för att uppfylla kravet om genomförbarhet, 

vara tydligt i vilken utsträckning som policydrivna arbetssätt ska tillämpas. Till en 

början kan en modell omfatta det enklaste sättet – att Ei får befogenhet att besluta 

om tillfälliga policymål i form av tematiska ansökningsperioder. Modellen kan 

lämpligtvis uppdateras när det finns behov och resurser att tillämpa ytterligare 

policydrivna arbetssätt. 

Begreppen innovationsdriven och policydriven sandlåda särskiljs i teorin om olika 

designelement och syften med sandlådeverksamheter. I en policydriven sandlåda 

utformar tillsynsmyndigheten undantag, som sedan kan testas av 

marknadsaktörer, eller tillämpar undantag som föreskrivits i det europeiska 
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regelverket. En innovationsdriven sandlåda utgår från att innovatörerna själva 

identifierar och ansöker om undantag för nya affärsidéer som de vill förverkliga. 

Även om befintliga sandlådor inom energimarknadsområdet fokuserar på 

antingen en innovationsdriven eller en policydriven modell, har i praktiken flera 

av dem utformats med inslag av både innovationsdrivna ansökningar och mer 

eller mindre uttalade policymål. 

Policymål kan avspeglas i hur det juridiska ramverket har utformats, det vill säga 

vilka undantag som kan beviljas, eller genom möjligheter för tillsynsmyndigheten 

att bestämma teman för olika ansökningsperioder. De kan även framgå av 

verksamhetsmålen. Majoriteten av existerande sandlådor i CEER-länderna är 

huvudsakligen innovationsdrivna men det finns en ökande trend att även 

inkludera policydrivna sandlådor i konceptet (CEER 2021, Veseli et al. 2021). Att 

implementera mer än en typ av sandlåda kräver dock omfattande resurser. Nedan 

presenteras en analys hur policy- och innovationsdrivna sandlådor kan uppfylla 

designkrav om önskvärdhet, genomförbarhet och hållbarhet. Avsnittet avslutas 

med slutsatser om hur fördelarna med de olika arbetssätten kan tas tillvara i en 

modell för sandlådeverksamhet. 

Önskvärdhet 

Initiativ som stärker innovation och påskyndar energiomställningen bör kunna tas 

av ett flertal aktörer. En innovatörsledd sandlådeprocess innebär att det finns 

större utrymme för marknaden att föreslå innovationer. Nya innovationer med 

potentiellt stora samhällsnyttor kan realiseras förhållandevis skyndsamt (Merlin & 

Metis 2022). I en policydriven sandlåda kan tillsynsmyndigheten initiera 

sandlådeverksamhet för utvalda och prioriterade frågor eller tematiska områden. 

Genom en möjlighet att initiera en policydriven sandlåda kan Ei även visa var det 

finns potential till innovation på energimarknaden och belysa eftersatta områden. 

En sandlådeverksamhet kan koordineras med myndighetens regelutveckling och 

implementering av europeiska regelverk. En policydriven sandlåda gör det möjligt 

för tillsynsmyndigheter att arbeta strategiskt och proaktivt i sitt 

regelutvecklingsarbete och att inta en aktiv roll i att undanröja regulatoriska hinder 

samt tydliggöra upplevda gråzoner.  

Policydrivna sandlådor är beroende av att aktörer vill medverka, och om aktörer 

inte söker sig till försöksverksamheten kan myndighetens arbete bli resultatlöst. 

Internationella erfarenheter visar dock på ett relativt stort intresse för att delta i 

policydrivna sandlådor. Det finns även en förväntan från de intervjuade 

branschaktörerna att Ei ska arbeta mer proaktivt och tydliggöra regelverk som 

aktörer upplever det svårt att navigera i, navigeringssvårigheter som i sin tur kan 

leda till att marknadsaktörer inte vill ta investeringsmässiga risker. Både 

omvärldsbevakning och intervjuer har visat att behovet av vägledning och 

information om relevanta regelverk är stort, samt att marknadsaktörer kan ha svårt 
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att identifiera regulatoriska hinder. Merlin & Metis (2022) beskriver att innovatörer 

som saknar insyn i kommande regleringar upplever en stor osäkerhet. 

Policydrivna sandlådor där tillsynsmyndigheter identifierar undantag kan i sådana 

situationer minska den regulatoriska risken, och riskerar inte heller att ge fördelar 

till en enskild marknadsaktör. 

Litteratur visar vikten av att utveckla tydliga mål som sandlådeverksamheter bör 

sträva efter. Regulatoriska sandlådor har möjlighet att användas för en omfattande 

mängd olika mål, från breda till snäva. Exempelvis kan breda mål vara att främja 

innovation på energimarknadsområdet medan snävare mål kan vara att likt Italien 

förbättra leveranssäkerheten i områden som presterar mindre bra i elnätet. Vidare 

argumenterar CEER för att varken breda eller snäva mål är att föredra framför det 

andra utan fokus bör vara på att utveckla tydliga mål och kommunicera dem 

tydligt till alla berörda parter. Tydlighet krävs för att säkerställa att de åtgärder 

som vidtas av de nationella tillsynsmyndigheterna, deltagare i energisektorn och 

andra intressenter inriktas mot ett gemensamt resultat (CEER 2022a). 

Policydrivna sandlådor kan även fylla en funktion vid implementering av 

europeiska regelverk, till exempel för energigemenskaper, eller vid revidering av 

myndighetens föreskrifter. Genom att tillåta testperioder innan specifika krav, 

indikatorer och andra parametrar ska föreskrivas kan det nationella regelverket 

utformas med dynamisk reglering. Anpassningen till svenska förutsättningar kan 

med hjälp av reella testmiljöer, på ett liknande sätt som i den italienska sandlådan, 

justeras och utvärderas effektivare än om utvärderingen sker först efter att 

bestämmelserna har föreskrivits. 

Europeiska kommissionens rekommendation om regulatoriska sandlådor för 

snabbare anslutningsprocesser av förnybar energi är i sig policydriven, eftersom 

sandlådan ska tillämpas i syfte att uppnå ett policymål. I regeringsuppdraget för 

ett mer flexibelt elsystem ska Ei analysera förutsättningarna för att etablera 

regulatoriska växthus som kan möjliggöra mer flexibilitet i elnätet. Uppdraget 

formuleras som att de regulatoriska växthusen ska etableras som en del av 

myndighetens främjande av flexibilitet. En innovationsdriven sandlåda är inte ett 

hinder för att genomföra regeringsuppdraget och rekommendationen, eftersom det 

alltid finns utrymme för marknadsaktörer att ansöka om sådana undantag i en 

sandlåda som inte begränsas av uttalade mål. Däremot kan försöksverksamheten 

bli mer effektiv om den förbereds och samlas i en policydriven sandlåda. 

Policy- eller innovationsdrivna sandlådor har olika syften men kan komplettera 

varandra vid utveckling av ny eller befintlig reglering. En policydriven sandlåda 

kan initieras på förekommen anledning, exempelvis om Ei har identifierat 

områden med ett behov av försöksverksamhet eller regelutveckling. Även 

intervjuade branschaktörer i Sverige har uttryckt att det finns behov av både 
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innovations- och policydrivna sandlådor. Därmed uppfyller båda typerna av 

sandlådor kravet på önskvärdhet. 

Genomförbarhet 

Internationellt finns exempel som visar på att både innovations- och policydrivna 

sandlådor har fungerat väl och uppfyllt sina syften. De sandlådor som har mer 

policydrivna inslag har hittills resulterat i fler beviljade ansökningar. Den brittiska 

innovationsdrivna sandlådan har i stället resulterat i regulatorisk vägledning för 

många projekt. Det är dock svårt att jämföra de olika typerna av sandlådor 

eftersom de skiljer sig åt gällande målgrupp och vilka undantag som beviljats, hur 

länge de varit aktiva och hur ansökningsperioderna utformats. I den nederländska 

policydrivna sandlådan för energikooperativ har betydande utmaningar 

identifierats, men i utvärderingar har förslag lyfts på annan design och ytterligare 

undantag som skulle underlätta sandlådeverksamheten. Försöken med 

energikooperativ är omfattande verksamheter, som har utförts med stöd av en 

äldre lagstiftning. Den italienska sandlådan har haft flera framgångsrika projekt 

som föregåtts av ett mer omfattande regelutvecklingsarbete. Merlin & Metis (2022) 

beskriver att flera av deras respondenter anser att en policydriven sandlåda ger 

bättre möjligheter att effektivt komma vidare från sandlådeprojekt till en 

permanent reglering. 

En tillsynsmyndighet som arbetar proaktivt med analys och regelutveckling bidrar 

till sandlådeverksamhetens genomförbarhet. När samtliga inblandade aktörer är 

medvetna om vilka undantag som krävs för att genomföra testverksamheten och 

vilka undantag som inte kan beviljas minskar risken för orimliga förväntningar, 

alltför stora utmaningar i sandlådeverksamheten och en för stor andel projekt som 

inte levererar önskade resultat. Tillsynsmyndigheten besitter en omfattande 

kunskap som har potential att bidra till ökad innovationstakt, oavsett i vilket steg 

av ansökningsprocessen det sker. Det gäller både om tillsynsmyndighetens 

aktivitet sker i form av policydrivna arbetssätt eller som vägledning till 

innovatörer. 

I en innovationsdriven sandlåda ligger ansvaret hos innovatörer att visa hur 

innovationen kan testas på ett säkert sätt. Även i en policydriven sandlåda kan en 

liknande ansökningsprocess tillämpas, där de branschaktörer som vill delta har ett 

ansvar att utforma sina egna projekt och visa hur det kan testas på ett säkert sätt. I 

de policydrivna italienska och nederländska sandlådorna tillämpas individuella 

ansökningar för de aktörer som vill använda sig av undantag, och de regulatoriska 

sandlådor som beviljas följs upp som enskilda projekt. 

Både innovationsdrivna och policydrivna sandlådor kräver resurser på 

myndigheten. En fördel med policydrivna sandlådor är att försöksverksamheten 

samordnar fler aktörer. Branschinitiativ och projekt som riskerar att bryta mot en 
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eller flera bestämmelser i regelverket kan samlas i en gemensam testperiod, där 

aktörerna och tillsynsmyndigheten kan undersöka om verksamheten fungerar 

bättre med eller utan de aktuella lagkraven. Även frågor som återkommer frekvent 

inom den innovationsdrivna sandlådan, och som skulle gynnas av en bredare 

testverksamhet, kan samlas i en gemensam testperiod. Utredningsarbetet inför en 

policydriven sandlåda kan dock kräva mer omfattande resurser av myndigheten, 

både för att identifiera, prioritera och utforma sandlådans innehåll och för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som skapar ett tillförlitligt underlag 

till regelutveckling. En innovationsdriven sandlåda där innovatörer ska testa olika 

typer av undantag kan å andra sidan även den kräva omfattande utredningar. Den 

policydrivna sandlådans resurssättning kan vara enklare att planera, eftersom den 

styrs av myndigheten själv, och kan i större utsträckning sammanfalla med 

planerad regelutveckling.  

Marknadsaktörer har framfört att om begränsade resurser leder till en utdragen 

ansökningsprocess motverkar det sandlådans innovationsfrämjande syfte. 

Internationella erfarenheter visar dock att även om antalet ansökningar kan bli 

stort i innovationsdrivna sandlådor resulterar det stora flertalet ansökningar inte 

alltid i sandlådor. Ett innovationscenter kan genom vägledning minska antalet 

ansökningar som inte resulterar i sandlådeverksamhet. Tillsynsmyndigheter kan 

även använda policymål som ett verktyg för att fokusera på ansökningar som rör 

prioriterade frågor och för att avgränsa verksamheten. Den franska sandlådans 

upplägg med möjlighet till tematiska ansökningsperioder är exempel på ett sådant 

verktyg. Där tillämpas innovationsdrivna ansökningsperioder som kan göras 

policydrivna, genom att tillsynsmyndigheten beslutar om ett tema för en specifik 

ansökningsperiod. I policydrivna sandlådor kan även omfattningen kontrolleras 

och tydliggöras av tillsynsmyndigheten. 

De enklaste sätten som har identifierats i omvärldsbevakningen för att inkludera 

policydrivna arbetssätt är att tillämpa tematiska ansökningsperioder eller uttalade 

policymål för sandlådeverksamheten. I både intervjuer med marknadsaktörer och i 

omvärldsbevakningen har fördelen med kontinuerliga ansökningar i stället för 

tidsbegränsade ansökningsperioder lyfts. Ett alternativ som tillgodoser båda 

behoven är att tillämpa parallella ansökningsprocesser, där den innovationsdrivna 

sandlådan har kontinuerligt intag och eventuella policydrivna sandlådor kan 

utlysa separata ansökningsperioder. Parallella processer kräver dock mer resurser, 

och ger inte tillsynsmyndigheten en möjlighet att vid behov avgränsa 

verksamheten. Ett annat alternativ är att tillämpa regelbundna ansökningsperioder 

som kan utlysas genom tematiska områden. 

I modellen för hur sandlådor kan utformas och bedrivas bör det, för att uppfylla 

kravet om genomförbarhet, vara tydligt i vilken utsträckning som policydrivna 

arbetssätt ska tillämpas. Omvärldsbevakningen visar på att tidsbegränsade 
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ansökningsperioder kan vara ett bra verktyg för att avgränsa och planera 

sandlådeverksamhetens omfattning. På sikt kan möjligheter till kontinuerlig 

ansökan utredas för att möta marknadens behov. 

Hållbarhet 

I både omvärldsbevakning och intervjuer med marknadsaktörer framgår att 

regulatoriska sandlådor bör ha möjlighet att utvecklas och anpassas till de olika 

behov som uppstår. Det finns en ökande trend att på olika sätt inkludera 

policydrivna arbetssätt i sandlådemodellen. Genom att utforma en eventuell 

framtida sandlådeverksamhet med både innovations- och policydrivna arbetssätt 

har modellen möjlighet att anpassas och utvecklas efter rådande kontext.  

Slutsatser  

• Innovationsdrivna sandlådor ligger till grund för att undanröja hinder för en 

marknadsdriven innovation. Marknadsaktörer, befintliga regulatoriska 

sandlådor internationellt och Ei har identifierat mervärden i att inkludera 

policydrivna arbetssätt. Policydrivna sandlådor kan möjliggöra för Ei att 

arbeta mer proaktivt och strategiskt genom att identifiera prioriterade frågor. 

Exempel på policymål kan vara att främja flexibilitet som en del av 

regeringsuppdraget om ett flexibelt elsystem, eller snabbare anslutning och 

systemintegration av förnybar energi som Europeiska kommissionen har 

rekommenderat. 

• Det juridiska ramverket för en eventuell framtida sandlådeverksamhet bör 

utformas för att vara kompatibelt med både policy- och innovatörsdrivna 

sandlådor, men utan krav på att policydrivna sandlådor ska tillämpas.  

• En proaktiv tillsynsmyndighet bidrar till sandlådeverksamhetens 

genomförbarhet, både i form utav policyinriktade arbetssätt och som 

vägledning till innovatörer i ett innovationscenter. 

5.3 Behov av juridiskt ramverk  

Ett innovationscenter kan inrättas utan ett nytt juridiskt ramverk, inom ramen för 

Ei:s uppdrag att främja marknadernas funktion i förordningen (2016:742) med 

instruktion för Energimarknadsinspektionen. Ei ska enligt 5 § följa och analysera 

utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och föreslå ändringar i 

regelverk och andra åtgärder som främjar marknadernas funktion.  
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Figur 3 Illustration av verksamhetens behov av juridiskt ramverk 

Den innersta cirkeln i figur 3 representerar det föreslagna innovationscentret, den 

första kontaktpunkten när en aktör söker svar på frågan om en innovation är 

tillåten inom ramen för befintligt regelverk. I den inre cirkeln finns också 

möjligheten för Ei att ta fram nya föreskrifter med stöd av den ökade insynen i 

marknadsutvecklingen som vägledningsverksamheten ger. Frågor till 

innovationscentret måste vara tillräckligt specificerade för att kunna hanteras som 

ett enskilt ärende. Om frågan rör övergripande eller generella ställningstaganden 

kan den inte hanteras som vägledning. Vägledningen inom innovationscentret 

håller sig inom befintligt regelverk och får inte riskera att uppfattas som 

förhandsbesked eller bindande besked. I omvärldsbevakningen återfinns exempel 

på mer långtgående rådgivning som kan ge innovatörer en säkerhet kring 

innovationens tillåtlighet vid investeringsbeslut. Vi bedömer att det kan finnas 

betydande utmaningar i att bedriva rådgivningsverksamhet i framkanten av 

regelutvecklingen och i juridiska gråzoner som inte reglerats fullt ut ännu. Att 

utreda hur en sådan rådgivning skulle kunna utformas faller utanför ramen för 

aktuellt projekt.  

I den yttersta cirkeln i figur 3 återfinns de ansökningar till en sandlådeverksamhet 

som befinner sig utanför rådande lagstiftning och som därför har ett behov av 

regulatoriska undantag för att kunna genomföras. Om Ei bedömer att 

innovationen är lämplig för försöksverksamhet och beviljar undantag kan en 

regulatorisk sandlåda starta. Sandlådor skulle kunna användas inför revidering av 

befintliga föreskrifter, för att kunna testa hur regleringen kan utformas. 

Det finns behov av ett juridiskt ramverk som möjliggör undantag i 

innovationssyfte om regulatoriska sandlådor ska kunna förverkligas. I svenska 

lagar och förordningar används ordet försöksverksamhet, när det finns ett behov 

av en särskild reglering för att genomföra försök inom ett visst område. Vanligtvis 

är sådan reglerad försöksverksamhet tidsbegränsad och ska följas av en 

utvärdering. Exempel på försöksverksamhet återfinns i förordningen (2017:309) 

om försöksverksamhet med automatiserade fordon. 
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Omvärldsbevakningen visar att den rättsliga grunden för regulatoriska sandlådor 

ser olika ut från land till land, beroende på vilken typ av dynamisk reglering som 

tillämpas. Det finns exempel där utrymme för flexibilitet funnits inom befintlig 

lagstiftning, och andra där det har krävts en särskild lagstiftning som möjliggör 

undantag. Nederländerna hade redan en lag om energikooperativ som kunde 

tillämpas, medan Frankrike införde en ny artikel i energi- och klimatlagen som gav 

tillsynsmyndigheten befogenhet att skapa undantag från villkoren för användning, 

tillträde och anslutning till elnät och lagring av naturgas, i syfte att möjliggöra 

genomförandet av innovativa projekt. I avsnittet om omvärldsbevakning kan det 

utläsas att regulatoriska sandlådor har möjliggjorts genom bland annat tillägg i 

befintlig lagstiftning, i form av försöksklausuler, vilket ger tillsynsmyndigheten 

befogenhet att bevilja regulatoriska undantag från utvalda delar av regelverket 

under en begränsad tid. 

Ei har tagit fram en modell för ett juridiskt ramverk inför en eventuell 

implementering av regulatoriska sandlådor, men det finns ett behov av att vidare 

utreda utformning och innehåll inför ett eventuellt lagförslag. Ellagen (1997:857) 

innehåller redan idag regler som bland annat medger undantag från 

koncessionsplikten, och som möjliggör viss försöksverksamhet för nättariffer i så 

kallade pilotprojekt. Det har inte varit möjligt att inom ramen för aktuellt projekt 

säkerställa om majoriteten av de exempel som identifierats i omvärldsbevakningen 

och som rekommenderas av EU kan eller inte kan genomföras på ett godtagbart 

sätt inom ramen för befintligt utrymme för innovation i ellagen. 

Analyser i tidigare avsnitt belyser svårigheten att i förväg definiera innovationers 

behov av undantag i och med en accelererande teknikutveckling. Det finns dock en 

stark trend bland europeiska tillsynsmyndigheter och lagstiftande organ att 

hantera regelutvecklingen med dynamisk reglering såsom regulatoriska sandlådor. 

Ett dedikerat juridiskt ramverk har också fördelen att det sätter tydliga ramar för 

hur försöksverksamhet ska bedrivas, till exempel för de demonstrationsprojekt 

som kan beviljas med stöd av elmarknadsförordningens artikel 5. För att 

implementera regulatoriska sandlådor bör ellagen därför kompletteras med 

ytterligare bestämmelser som möjliggör och reglerar undantag. 

Det bör framgå av ett nytt regelverk att beslut om undantag kan förenas med 

villkor. Det är även nödvändigt att specificera hur villkor ska tillämpas vid 

regulatoriska undantag. Villkor till skydd för motstående intressen såsom 

konsumentskydd bör kunna omprövas under sandlådans försöksperiod, om 

tidigare oförutsedda risker identifieras. Det bör även framgå av regelverket under 

vilka förutsättningar ett beslut om undantag kan återkallas. Försöksverksamhet är 

förknippad med risker och en tydlig reglering sätter ramarna för hur dessa risker 

ska hanteras.  
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Av samma skäl bör regelverket ange under vilka förutsättningar undantag kan 

beviljas. Regelverket bör specificera bedömningsgrunder för tillståndsprövningen 

av regulatoriska sandlådor. Kriterierna ska säkerställa att aktörer som ansöker till 

en sandlådeverksamhet uppfyller minimikrav för en säker och ändamålsenlig 

testverksamhet. Det är en förutsättning för att tillhandahålla tillståndspliktiga 

tjänster att verksamheten uppfyller vissa grundkriterier, för att inte riskera att 

skada förtroendet från marknaden eller konsumenterna (FI 2017). 

Bedömningsgrunderna bör inkludera hur försöksverksamheten specificeras i tid 

och omfattning, att det finns en utarbetad utvärderingsstrategi och exitstrategi, 

samt en plan för hur konsumenter ska skyddas. Behov av undantag och hur 

tillhörande bestämmelser bör utformas i utformas i relation till befintliga 

förvaltningsrättsliga bestämmelser om ändring av gynnande beslut kan 

lämpligtvis utredas inom ramen för det föreslagna innovationscentret, inför en 

eventuell framtida implementering av en regulatorisk sandlåda. 

Utformning av ett juridiskt ramverk  

Försöksklausuler, som ofta är den rättsliga grunden för regulatoriska sandlådor, 

definieras som rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för de myndigheter som 

ska genomföra och upprätthålla lagstiftningen att från fall till fall utöva viss 

flexibilitet när det gäller att testa innovativa tekniker, produkter, tjänster eller 

metoder. Bestämmelser av detta slag tillåter alltså nya tillvägagångssätt utan att 

lagstiftaren fullt ut kan förutsäga resultatet (Komet 2020, SOU 2022:68). 

Vi bedömer att en försöksklausul som medger undantag från relevanta regelverk, 

bland annat ellagen (1997:857), är ett lämpligt sätt att reglera försöksverksamhet i 

form av regulatoriska sandlådor i Sverige. En vidare utredningen bör i så fall 

identifiera vilka bestämmelser som kan omfattas av möjligheten till undantag. 

Bestämmelsen ska tillåta tillsynsmyndigheten att efter ansökan bevilja undantag 

från den eller de bestämmelser som hindrar sökandens försöksverksamhet. Det 

kan även övervägas om det vid särskilda eller synnerliga skäl bör kunna beviljas 

undantag från paragrafer i andra kapitel om det huvudsakliga syftet är att få 

undantag från tidigare utvalda kapitel.  

Undantagen ska kunna beviljas för att genomföra regulatoriska sandlådor, i syfte 

att främja innovation och påskynda energiomställningen mot ett hållbart och 

samhällsekonomiskt effektivt energisystem. Undantag ska endast beviljas 

innovativa projekt som är begränsade i tid och omfattning. Nedan återfinns ett 

exempel på hur en försöksklausul kan utformas i ellagen (1997:857). Klausulen kan 

eventuellt kompletteras med ytterligare bedömningsgrunder som med fördel 

specificeras i lag, till exempel krav på exitstrategi och utvärdering. 
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Nätmyndigheten får bevilja undantag från bestämmelser i kapitel X, Y, Z, i 

denna lag för försöksverksamhet som är begränsad i tid och omfattning. Om 

det finns synnerliga skäl får undantag även beviljas från A, B, C.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vilka krav som ska ställas på en sådan försöksverksamhet. 

En fördjupad analys eller identifiering av exakt vilka undantag som krävs har dock 

inte varit möjligt att genomföra inom ramen för detta projekt. Även 

marknadsaktörer och konsulter har haft svårt att identifiera exakt för vilka 

paragrafer i ellagen det finns ett behov av regulatoriska undantag, och Ei behöver 

vidare utreda vilka bestämmelser som kan omfattas av ett lagförslag. En vidare 

analys bör även omfatta vilket utrymme som finns för undantag med hänsyn till 

det europeiska regelverket. EU:s regelverk definierar gränser för nationella 

regulatoriska experiment, men det finns som ovan nämnts exempel inom det 

europeiska regelverket där medlemsstaterna ges befogenhet att bevilja, eller 

rekommenderas att implementera, undantag för innovativa projekt. Det är därför 

viktigt att följa utvecklingen av ny reglering på europeisk nivå. 

Ei behöver öka sin kännedom om innovation på energimarknaden för att kunna 

avgöra vilka undantag som krävs för att tillämpa innovationer. Behov av 

undantagsbestämmelser för kapitel 3 och 4 i ellagen har uttryckts i intervjuer och 

det finns exempel på ett sådant upplägg i omvärldsbevakningen. Mikronät och 

energigemenskaper kan kräva undantag från 2 kapitlet ellagens krav på 

nätkoncession, och energigemenskaper kan behöva undantag från balansansvar. 

Elmarknadsförordningens artikel 5 ger medlemsstaterna möjligheten att bevilja 

undantag från regleringen av balansansvar, som regleras i ellagens 8 kapitel. EU-

kommissionens rekommendation 32 i RePowerEU om att medlemsstaterna ska 

implementera regulatoriska sandlådor rör utbyggnad och systemintegration av 

förnybar energi och övrig teknik för ett fossilfritt elsystem och kan beröra delar av 

ellagen.  

Det är även lämpligt att Ei, genom förordning eller lag, ges föreskriftsrätt för 

regulatoriska sandlådor och deras utformning. Föreskriftsrätten bör omfatta att 

närmare utforma sandlådan och den lämplighetsprövning av konsumentskydd 

och övriga intressen som ska göras innan undantag beviljas. Med krav och kriterier 

i föreskrift i stället för i lag blir sandlådan mer anpassningsbar och kan utvecklas i 

bättre takt med de innovationer som behöver testas. Föreskrifterna bör även bejaka 

tidsramen för testverksamhet, ansökningskrav, behörighet och utvärdering av 

sandlådan. 

En modell med ett innovationscenter och en eventuell sandlådeverksamhet kan 

implementeras stegvis, för att på ett effektivt sätt möta efterfrågan på vägledning 
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och information. I ett första steg kan Ei inrätta ett innovationscenter, där 

innovatörer får vägledning i energimarknadens regelverk.  

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras i framtiden bör det i ett nästa steg 

införas bestämmelser som tillåter myndigheten att medge undantag från relevanta 

regelverk. Bestämmelsen bör vara av typen försöksklausul och den bör vara 

permanent. Det finns ett behov av vidare utredning för att identifiera vilka kapitel 

och bestämmelser som kan omfattas av en försöksklausul.  

Som en del av nästa steg är det lämpligt att Ei får ett bemyndigande att närmare 

föreskriva om hur sandlådan ska utformas och hur den lämplighetsprövning av 

konsumentskydd och övriga intressen ska göras innan ett undantag från relevanta 

regelverk beviljas. Med krav och kriterier i föreskrift i stället för i lag blir 

sandlådan mer anpassningsbar och kan utvecklas i bättre takt med de innovationer 

som behöver testas.  

Utmaningar med ett juridiskt ramverk för regulatoriska sandlådor 

Det är viktigt att Ei har kontroll över en sandlådeverksamhet. Ei ska vid 

tillståndsprövningen hantera ansökningar om verksamheter som kan medföra 

komplexa och kontextberoende risker. Ansökningarna ska hanteras på ett objektivt 

och icke-diskriminerande sätt när aktörer med olika kapacitet, kännedom om 

elsystemet och förmåga att hantera risker kan ansöka om att få genomföra projekt. 

Det är därför viktigt att bestämmelser om sandlådor är väl genomarbetade och 

sätter ramarna för att försöksverksamheten ska fungera väl i energisystemet.  

Den som vill få ett undantag beviljat ska genomföra en riskanalys och visa hur 

kunder kan påverkas. Sökanden ska också ha tillgång till kompetens och kapacitet 

att genomföra försöksverksamheten på ett säkert sätt. Ett samråd med berörda 

aktörer ska genomföras innan ansökan lämnas in. Synpunkter från samrådet om 

motstående intressen bidrar till att sökanden kan utforma projektet på ett säkert 

och ändamålsenligt sätt, och utgör en del av Ei:s beslutsunderlag. Även om höga 

krav på ansökan kan vara betungande för mindre eller nya aktörer på 

energimarknaden så är de en viktig kvalitetssäkring.  

I tidigare exempel av försöksverksamhet inom svensk lagstiftning, såsom 

skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och förordningen (2017:309) om 

försöksverksamhet med automatiserade fordon, är undantagen avsmalnade och 

begränsade till tematiska områden eller kategorier. Försöksklausuler som ger Ei 

befogenhet att bevilja undantag från större delar av speciallagstiftningen kan sägas 

ha en bredare omfattning än tidigare exempel i svensk lagstiftning. En bredare 

omfattning kan möjligen motiveras av energisystemets karaktär. Elnätsverksamhet 

och elmarknaden är sammanhängande verksamheter, både var för sig och i 
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relation till varandra. Samma del av nätet eller samma anslutning regleras ur flera 

olika hänseenden och med lagstiftning som återfinns i olika delar av ellagen. 

En försöksverksamhet som omfattar anslutningen till elnätet kan till exempel 

beröra både villkor för anslutning, överföring av el, mätning, balansansvar och 

tillstånd att bygga och använda elledningar. Om undantag enbart kan beviljas från 

delar av lagstiftningen riskerar försöksverksamheten att bli begränsad och 

underlaget för regulatoriskt lärande kan bli mindre tillförlitligt. Omfattningen 

motiveras även av att energiomställningen är så pass omdanande att delar av 

verksamheterna kan komma att förändras i stor utsträckning. Syftet med en bred 

försöksklausul är alltså att kunna bevilja projektspecifika undantag från ett 

begränsat antal bestämmelser per projekt, som krävs för att genomföra respektive 

försöksverksamhet under verklighetstrogna former. En lämplighetsprövning och 

tydliga kriterier för tillståndsprövningen kan sätta ramar som begränsar vilken typ 

av undantag som kan beviljas. 

En identifierad risk med att i lag begränsa vilka bestämmelser som kan omfattas av 

undantag är att de bestämmelser som anges kanske inte stämmer överens med 

marknadens behov. I analysen har det framkommit att det är svårt att förutse vilka 

behov av undantag som framtida innovationer kommer att behöva. 

Marknadsaktörer har svårt att tolka bland annat europeiska regelverk, och det är 

därför svårt att avgöra vilka innovationer som kommer att kunna beviljas 

undantag i en nationell sandlåda. Det kan även tillkomma europeiska 

försöksklausuler inom områden som idag begränsas av överordnad lagstiftning. 

En snäv försöksklausul riskerar alltså, förutom att begränsa försöksverksamhet, 

även att träffa fel vid val av vilka bestämmelser som ska kunna undantas. Att 

ändra omfattning eller inriktning på vilka bestämmelser som kan undantas kräver 

då en lagändring, även i fall där det skulle kunna röra sig om enstaka paragrafer 

som behöver läggas till. 

Slutsatser  

• Om regulatoriska sandlådor ska implementeras i framtiden bör det i ett nästa 

steg införas bestämmelser som tillåter myndigheten att medge undantag från 

relevanta regelverk. Det finns ett behov av vidare utredning för att identifiera 

vilka kapitel och bestämmelser som kan omfattas av en försöksklausul.  

• Som en del av nästa steg är det lämpligt att Ei får ett bemyndigande att 

närmare föreskriva om hur sandlådan ska utformas och hur den 

lämplighetsprövning av konsumentskydd och övriga intressen ska göras innan 

ett undantag från relevanta regelverk beviljas. Med krav och kriterier i 

föreskrift i stället för i lag blir sandlådan mer anpassningsbar och kan 

utvecklas i bättre takt med de innovationer som behöver testas.  
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• En modell med ett innovationscenter och försöksverksamhet i form av 

regulatoriska sandlådor kan implementeras stegvis. Ett innovationscenter kan 

implementeras utan lagändring. Ett innovationscenter kan vidare utvärdera 

behov av undantag i dialog med marknadsaktörer och eventuellt utreda hur 

ett juridiskt ramverk kan utformas. 

5.4 Behörighet och testavgränsningar  

I omvärldsbevakningen framgår att vilka aktörer som kan delta i en sandlåda 

varierar från land till land, men att urvalskriterierna är tydligt specificerade om 

vilka som kan delta. I Nederländerna har energy communities (jmf energikooperativ) 

och housing associations (jmf bostadsföreningar) behörighet att ansöka till sandlådan, 

eftersom den är inriktad mot energigemenskaper. Övriga studerade sandlådor har 

en bredare behörighetskrets. I Storbritannien är en sandlåda tillgänglig för alla 

aktörer som interagerar med reglerade energimarknader. Frankrike har ingen 

begränsning vad gäller typ av organisationer som har behörighet att delta i 

sandlådan. I Italien kan en sandlåda nyttjas av marknadsaktörer, exempelvis 

nätägare, nätkunder, aggregatorer och leverantörer av in-home devices anslutna 

bakom mätaren. I Tyskland kan geografiskt begränsade konsortier, så kallade 

”energy showcase-regioner”, ansöka om att få delta i SINTEG-programmet. Av 

intervjuer och dialoger med svenska branschaktörer har det framkommit ett brett 

intresse för regulatoriska sandlådor från olika typer av aktörer. 

Vi bedömer att aktörer som verkar eller planerar att verka på energimarknaden 

genom ett objektivt urval baserat på legalitetsprincipen och 

likabehandlingsprincipen bör beviljas behörighet att ansöka till en sandlåda. 

Innovation gynnas av att nya aktörer kan ta plats och påverka utvecklingen. Det 

bör vara sökandens förmåga att bedriva försöksverksamhet som är avgörande, och 

inte vilken typ av verksamhet som sökanden bedriver. En bred krets av behöriga 

sökanden kan ställa krav på en mer omfattande lämplighetsprövning än om enbart 

etablerade aktörer tillåts delta. 

Regulatoriska sandlådor bör ha tydliga testavgränsningar som säkerställer att den 

tillståndsgivna verksamheten uppfyller ett antal krav. Exempelvis kan 

bedömningsgrunder om behovsbild, innovationsgrad, samhällsnytta, positiv 

klimatpåverkan med mera tillämpas vid tillståndsprövningen. Samma krav kan 

tillämpas i ansökningsprocessen till både innovations- och policydrivna sandlådor. 

Det innebär att det vanligtvis krävs en del resurser från marknadsaktörernas sida i 

samband med ansökningsprocessen. Merlin & Metis (2022) belyser att lärdomarna 

kring ansökningsprocesser till en innovationsdriven sandlåda är tudelade. Å ena 

sidan bör inte en ansökningsprocess vara för resurskrävande, å andra sidan bör 

och resurstillgängligheten hos marknadsaktörer inte vara ett problem om de ska 

kunna driva och genomföra projekten. Aktörer som har frågor om 
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ansökningsprocessen kan förslagsvis få stöd från ett innovationscenter, men de bör 

utforma projekt och ansökan själva. 

En sandlådeverksamhets testavgränsningar bör specificeras i det juridiska 

ramverket och vara tillräckligt tydliga för att fungera som bedömningsgrunder vid 

tillståndsprövningen inför en eventuell implementering av regulatoriska 

sandlådor. Det bör framgå av det juridiska ramverket att en ansökan enbart kan 

godkännas om sökanden kan visa att samtliga testavgränsningar kommer att 

uppfyllas. Testavgränsningarna bör gälla både innovationens syfte och nytta samt 

krav på hur försöksverksamheten ska genomföras, och säkerställa följande:  

• Projektet omfattar att testa en innovation. 

• Projektet är begränsat i tid och omfattning. 

• Innovationen bidrar till ett mer effektivt och hållbart energisystem. 

• Innovationen kan skapa fördelar och nytta för samhället och konsumenter. 

• Konsumenter kommer att skyddas under prövningen.  

• Det finns ett behov av ett tidsbegränsat regulatoriskt undantag. 

• Samråd har hållits med aktörer som kommer att beröras av 

försöksverksamheten och deras synpunkter har redovisats i en 

samrådsredogörelse. 

• Det finns en tydligt utvecklad plan för hur testet ska genomföras som 

innehåller tydligt formulerade mål, framgångskriterier samt hur en 

utvärdering kommer att genomföras.  

• Det finns en utarbetad exitstrategi.  

Ett ansökningsformulär kan förslagsvis utformas likt den brittiska 

tillsynsmyndigheten Ofgems ansökningsformulär. 10 

Slutsatser  

• Aktörer som verkar eller planerar att verka på energimarknaden bör genom ett 

objektivt urval baserat på legalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen 

beviljas behörighet att ansöka till en regulatorisk sandlåda. 

• Regelverket bör specificera testavgränsningar för regulatoriska sandlådor. 

Testavgränsningarna bör inkludera att försöksverksamheten specificeras i tid 

och omfattning, att det finns en utarbetad utvärderingsstrategi och exitstrategi, 

samt en utarbetad plan för hur konsumenter ska skyddas. Bedömningsgrunder 

vid tillståndsprövning bör utredas vidare.  

 
10 Ofgem (2023). Energy Regulation Sandbox: Application Form. 

https://www.ofgem.gov.uk/publications/energy-regulation-sandbox-guidance-innovators (Hämtad: 

2023-02-07) 
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5.5 Tidsperspektiv 

Hur länge regulatoriska undantag ska gälla kan variera från fall till fall, vilket har 

demonstrerats i omvärldsbevakningen, men vanligtvis pågår en testperiod mellan 

ett och fyra år (se bilaga 2). I Storbritannien finns det olika tidslängder för hur 

länge testerna kan pågå beroende på vilken typ av undantag som har beviljats. 

Dock har samtliga hittills godkända ansökningar haft en tidsram om två år. I 

Frankrike kan undantag beviljas högst fyra år i taget med möjlighet att förlängas 

en gång. Nederländerna har en testperiod om tio år för energigemenskaper, och 

längden motiveras av att det även är social innovation som ingår i sandlådan 

utöver tekniska och ekonomiska innovationer.  

Av intervjuer med aktörer från den svenska energimarknaden och 

tillsynsmyndigheter som tillhandahåller regulatoriska sandlådor, har det 

framkommit att testperiod om 2–4 år är att föredra för att ge tillräckligt underlag 

och bland annat fånga in säsongsvariationer och intäktsramsperioder. Det har även 

framkommit synpunkter om att sandlådeverksamhetens start- och slutpunkt ska 

kunna anpassas till exempelvis intäktsramsperioder och forskningsfinansiering 

från externa utlysningar. Ett beslut om undantag för regulatoriska sandlådor bör 

därför inte gälla från beslutsdatum utan under en specificerad tidsperiod. 

Marknadsaktörer har framfört att en kontinuerlig ansökan underlättar för deras 

möjligheter att samordna till exempel finansieringsansökningar och en ansökan 

kan ske utan fördröjning när en innovation är redo. Marknadsaktörer har även 

framfört i intervjuer att det inte bör ta mer än 6 månader från första kontakt till en 

utformad sandlåda, om sandlådan ska anses vara innovationsfrämjande. 

Omvärldsbevakningen visar på internationella exempel där sandlådor har 

utvecklats från att ha ansökningsperioder till att ha kontinuerliga ansökningar. 

Brittiska Ofgems sandlåda har sedan år 2020 varit öppen för kontinuerliga 

ansökningar, efter att ansökningstiderna tidigare har varit begränsade i olika 

ansökningsomgångar.  

Ansökningsperioder kan å andra sidan vara ett bra verktyg för att avgränsa och 

planera sandlådeverksamhetens omfattning. Med tematiska ansökningsperioder 

kan behovet av utredning begränsas till ett specifikt område, vilket kan avgränsa 

sandlådeverksamheten ytterligare. Tematiska ansökningsperioder är även en bra 

metod för att inkludera policydrivna arbetssätt i sandlådeverksamheten. 

Slutsatser  

• En testperiod kan lämpligtvis vara 2–4 år för att ge tillräckligt underlag för 

utvärdering och bland annat fånga in säsongsvariationer och 

intäktsramsperioder. Testperioder bör kunna starta och sluta vid tidpunkter 

som matchar externa finansieringsperioder eller andra perioder. 
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• Omvärldsbevakningen visar på att tidsbegränsade ansökningsperioder kan 

vara ett bra verktyg för att avgränsa och planera sandlådeverksamhetens 

omfattning. På sikt kan möjligheter till kontinuerlig ansökan utredas för att 

möta marknadens behov. 

5.6 Finansiering  

Det framgår i avsnittet om omvärldsbevakning att sandlådor som erbjuder 

finansiering av projekt med statliga medel eller förmedlar kontakt med 

finansierare är relativt ovanligt. Ett regulatoriskt undantag innebär att aktören kan 

få en konkurrensfördel gentemot andra aktörer, vilket kan förstärkas ytterligare 

om finansiering kopplas direkt till programmet. Det kan också finnas en 

problematik kopplad till att finansieringen kan bli klassad som statsstöd. Om det 

offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det 

resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, 

genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion, är det olagligt 

(Upphandlingsmyndigheten 2022). Det finns heller ingen anledning att förutsätta 

att de affärsmodeller som kräver ett regulatoriskt undantag har en större potential 

att generera samhällsekonomisk nytta än andra affärsmodeller. 

Vår bedömning är att Ei inte ska erbjuda finansiering till aktörer som ansöker till 

en sandlåda. Sandlådans tidsperiod kan anpassas för att underlätta för innovatörer 

att ansöka om extern finansiering från andra utlysningar, till exempel 

forskningsutlysningar hos Energimyndigheten eller Vinnova. Inom ramen för 

exempelvis Energimyndighetens innovationsprogram finns möjligheter för aktörer 

att ansöka om delfinansiering för affärsidéer som bedöms bidra till de energi- och 

klimatpolitiska målen (Merlin & Metis 2022). Sandlådeprojekten är därav inte 

beroende av att Ei erbjuder finansiering som en del försöksverksamheten.   

Slutsats  

• Ei ska inte bidra med finansiering till de projekt som beviljas undantag för 

regulatoriska sandlådor. 

5.7 Exitstrategi och utvärderingsprocess 

Omvärldsbevakningen visar att utvärderingar såväl under som efter sandlådans 

implementering är en central del av det regulatoriska lärandet och 

kunskapsöverföringen från enskilda projekt. En hög grad av öppenhet kring 

projektet och dess resultat är att föredra, dock utan att ge avkall på integritet, 

säkerhet eller aspekter av strategisk betydelse för marknadsaktörer.  

Graden av utarbetade exitstrategier skiljer sig mellan de studerade länderna. I 

Storbritanniens innovationsdrivna sandlådor är det ett krav att ansökan ska 

innehålla en exitstrategi. I andra sandlådor används kostnadsnyttoanalyser, som 
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följs upp innan sandlådan avslutas. I de mer policydrivna sandlådorna kan 

utvärderingen leda till lagförslag eller lagändring, som möjliggör för projekten att 

fortsätta sin verksamhet. Intervjustudierna vittnar om att en bra utvärdering och 

exitstrategi är centralt för ett framgångsrikt arbete med sandlådor. Exempelvis 

belyser den italienska tillsynsmyndigheten ARERA att det finns ett stort mervärde 

i att utvärdera projekten löpande utifrån i förväg definierade parametrar, till 

exempel en kostnads-nyttoanalys. I löpande utvärderingar kan även 

konsumentskyddet förbättras, till exempel genom den typ av korrigerande 

åtgärder som ARERA har möjlighet att ställa krav på. 

Vi bedömer att krav på hur utvärdering och exitstrategi ska utformas bör framgå 

av ett juridiskt ramverk eftersom det är av stor vikt för att säkerställa att 

försöksverksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Det är fördelaktigt om det 

framgår av lag att exitstrategi och utvärdering är ett krav för att försöksverksamhet 

ska få bedrivas. En plan för aktörernas egen utvärdering bör bifogas till en ansökan 

och godkännas innan försöksverksamheten får genomföras. Det bör finnas en 

utvärderingsstrategi där aktörerna i den pågående sandlådeverksamheten löpande 

utvärderar om påverkan på motstående intressen har uppstått. Aktörer bör 

inrapportera detta till tillsynsmyndigheten genom regelbundna avstämningar, 

tillsammans med eventuella åtgärder som har vidtagits för att hålla påverkan på 

den nivå som accepterats när ansökan godkändes. Aktörerna bör bland annat 

redovisa hur konsumentskyddet säkerställs, samt om ytterligare risker har 

identifierats och hur de hanteras. Tillsynsmyndigheten har då möjlighet att vidta 

åtgärder för att förhindra otillåten påverkan.  

Måluppfyllelse bör utvärderas vid sandlådans avslut. Aktörerna bör bidra med 

information som krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utvärdera om det 

regulatoriska undantaget har uppfyllt sandlådans mål. Informationen bör även 

omfatta synpunkter från de aktörer som har berörts av försöksverksamheten. 

Aktörerna bör även lämna in en egen slututvärdering som beskriver hur väl 

undantaget har fungerat för innovationen och vilka resultat de bedömer att ett 

permanent undantag kan ge för innovationens marknadstillträde och funktion i 

energisystemet. När måluppfyllelsen har utvärderats bör tillsynsmyndigheten 

genom en etablerad process för regulatoriskt lärande återkoppla informationen till 

relevanta arbetsgrupper inom myndigheten. En sammanställning av 

utvärderingarna bör, med undantag av de eventuella uppgifter som omfattas av 

sekretess, publiceras på Ei:s webbplats för att bidra till transparens gentemot 

marknaden. 

En sandlådeverksamhet bör granskas regelbundet genom oberoende 

utvärderingar, för att upprätthålla förtroendet från marknaden och bidra till att 

mål uppfylls på ett effektivt sätt. Exempel på sådana utvärderingar återfinns hos 

brittiska Ofgem (CEPA 2021) och nederländska innovationsmyndigheten. 
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Oberoende utvärderingar kan till exempel genomföras vartannat eller vart tredje 

år, beroende på hur omfattande verksamheten är på myndigheten. Den 

nederländska sandlådan har även utvärderats i ett antal akademiska rapporter 

(Merlin & Metis 2022). 

Vi bedömer att det även bör vara ett krav att en utarbetad exitstrategi ska bifogas 

till ansökan. En exitstrategi bör beskriva hur testverksamheten avslutas, och om 

det har identifierats ekonomiska, systemmässiga eller övriga risker och 

konsekvenser för berörda aktörer vid avslut. Ansökan bör beskriva risker i en 

sådan utsträckning att Ei kan sätta villkor för att motverka negativ påverkan på 

motstående intressen. Exitstrategin bör även omfatta hur eventuell utrustning ska 

omhändertas. Den bör även omfatta en plan för hur innovationen kan tas vidare 

eller revideras beroende på utfallet i sandlådan. 

Slutsatser  

• En utarbetad utvärderingsstrategi är en central del av den föreslagna modellen 

för en sandlådeverksamhet, både för att skydda motstående intressen och för 

att utgöra underlag till det regulatoriska lärandet. Det bör därför vara ett krav 

att en utvärderingsstrategi bifogas ansökan och ligger till grund för 

tillståndsprövningen. 

• En exitstrategi är ett viktigt verktyg för att säkerställa att verksamheten kan 

avslutas på ett bra sätt och att lärdomar kan tillvaratas, samt att eventuella 

risker vid avslut hanteras på ett säkert sätt. Det bör därför vara ett krav att en 

exitstrategi bifogas ansökan och ligger till grund för tillståndsprövningen. 

• Krav på hur utvärdering och exitstrategi ska utformas bör framgå av det 

juridiska ramverket, eftersom de är av stor vikt för att säkerställa att 

försöksverksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Det är fördelaktigt om det 

framgår av lag att exitstrategi och utvärdering är ett krav för att 

försöksverksamhet ska få bedrivas.  

• En sandlådeverksamhet bör granskas regelbundet genom oberoende 

utvärderingar. 
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6 Resultat och förslag till stegvis 

implementering 

Ei bedömer att det är lämpligt att försöksverksamhet och regulatoriskt lärande 

implementeras stegvis, likt en tvåstegsraket (figur 4). I ett första skede 

implementerar och administrerar Ei ett innovationscenter. Innovationscentret kan 

informera och ge vägledning om nuvarande lagstiftning. Ett innovationscenter kan 

implementeras i verksamheten utan ett behov av ändring i förordning eller 

lagförändring. Ei kan även samordna sitt utvecklingsarbete i sakfrågor, 

omvärldsbevakning och arbete med sektorkoppling i innovationscentret. 

När innovationscentret har etablerats och varit i drift ett tag kan eventuella behov 

av regelundantag och utformning av en eventuell sandlådeverksamhet utvärderas. 

Om regulatoriska sandlådor ska införas kan lagförslag om kompletterande 

bestämmelser i relevanta regelverk som möjliggör undantag, samt föreskrifter för 

en lämplighetsprövning av påverkan som kan uppstå på bland annat 

konsumentskydd tas fram. 

Figur 4 Tvåstegsraket för implementering av regulatoriska sandlådor 

6.1 Energimarknadsinspektionens innovationscenter 

Det innovationscenter som Ei avser inrätta syftar till att fungera som en första 

kontaktpunkt för marknadsaktörer och innovatörer som är osäkra på regler, 

processer eller principer i samband med innovationer på energimarknaderna. Ei 

kan ge viss vägledning gällande befintlig lagstiftning men kommer inte att lämna 

information som kan uppfattas som förhandsbesked. Det är innovatören själv som 

slutligen måste avgöra hur ett projekt ska tas vidare. Innovationscentret kan även 

fungera som ett forum för dialog med branschaktörer om en eventuell 
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sandlådeverksamhets utformning och vilka eventuella behov av undantag som 

finns. 

Innovationscentret kan vidare bidra till regulatorisk lärande för myndigheten och 

till Ei:s arbete med analys av utvecklingen på energimarknaden och 

omvärldsbevakning. Innovatörernas frågeställningar kan belysa hur väl det 

befintliga regelverket fungerar och vilka behov av regelutveckling som finns. 

Myndighetens dialog med branschen kan stärkas och vidareutvecklas genom att 

centret fungerar som en gemensam kontaktyta för samverkan kring innovation och 

vissa regelutvecklingsfrågor. Synergier kan skapas av att både externt och internt 

arbete samordnas. Exempelvis skulle Ei:s arbete med sektorkoppling och vätgas 

kunna gynnas av att ingå i centrets samordnade verksamhet, eftersom båda 

områdena har starka inslag av innovation för både teknik och affärsmodeller och 

kan komma att kräva framtida regelutveckling. 

Samverkan bör även ske med andra myndigheter i Sverige och fånga upp 

eventuella behov av tvärsektoriella verksamheter. Om den samverkansaccelerator 

som Komet har föreslagit realiseras skulle Ei kunna delta och använda 

innovationscentret som kontaktyta med övriga deltagande myndigheter. Centret 

kan även delta i nordiska samarbeten, samt medverka i europeiska 

sandlådeinitiativ som finns inom ISGAN och CEER. På sikt kan centret fungera 

som ett forum för att sprida kunskap till branschaktörer och öka förståelsen kring 

lärdomar från en eventuell sandlådeverksamhet. Kunskapsspridning är en viktig 

del av sandlådeverksamheten eftersom det motverkar att enskilda aktörer ges 

marknadsfördelar på grund av informationsövertag. 

6.2 Modellförslag för en eventuell sandlådeverksamhet 

Eventuella undantagsbestämmelser och föreskrifter för en sandlådeverksamhet på 

den svenska energimarknaden kan utredas vidare inom ramen för det föreslagna 

innovationscentret när det har varit i drift ett tag. Om regulatoriska sandlådor 

implementeras är det lämpligt att Ei är ansvarig myndighet för tillståndsprövning 

och administration av sandlådeverksamheten. Ei har erfarenhet av 

tillståndsprövning och tillsyn av energimarknadens regelverk, och har 

förutsättningar att ge vägledning samt att effektivt tillvarata regulatoriskt lärande 

från regulatoriska sandlådor. Ett juridiskt ramverk bör utformas för att vara 

kompatibelt med både policy- och innovatörsdrivna sandlådor, men utan krav på 

att policydrivna sandlådor ska tillämpas. Initialt kan tillfälliga policymål i form av 

tematiska ansökningsperioder eller utlysningar användas när det finns behov av 

policydrivna sandlådor. Modellen kan uppdateras när det finns behov och resurser 

att tillämpa ytterligare policydrivna arbetssätt. Regelverket bör specificera 

testavgränsningar för regulatoriska sandlådor. Testavgränsningarna bör inkludera 

att försöksverksamheten specificeras i tid och omfattning, att det finns en 
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utarbetad utvärderingsstrategi och exitstrategi samt att det finns en utarbetad plan 

för hur konsumenter ska skyddas.  

Initialt skulle tidsbegränsade ansökningsperioder kunna tillämpas men detaljerna 

för hur ansökningarna ska gå till bör tas fram som en del av den fortsatta 

utredningen efter att innovationscentret varit i drift ett tag.  Testperioder kan 

lämpligtvis vara 2–4 år för att ge tillräckligt underlag för utvärdering. Ei ska inte 

bidra med finansiering till de projekt som beviljas undantag för regulatoriska 

sandlådor.  

Sandlådeprocessen skulle kunna se ut på det sätt som beskrivs i figur 5 där första 

kontakten sker via innovationscentret.  Aktörer som har frågor om 

ansökningsprocessen kan få stöd från innovationscentret, men de bör utforma 

projekt och ansökan själva. Innovatören ska kunna visa att de har kompetens och 

kapacitet att genomföra försöksverksamheten på ett säkert sätt. 

Ansökningsprocessen bör förslagsvis vara digitaliserad och på sikt ske via ett 

digitalt ansökningssystem liknande Ei:s ansökningsprocess för tillståndsprövning 

DINKEL, där en ansökan inte kan skickas in om inte samtliga uppgifter är ifyllda. 

Nedan återfinns en tentativ processkarta för sandlådeverksamheten, specifikt för 

innovationsdrivna sandlådor. 

Figur 5 Processkarta sandlådeverksamhet 

I ett nästa steg granskar Ei ansökan utifrån förvalda bedömningsgrunder. Den som 

vill få ett undantag beviljat ska genomföra en riskanalys och visa hur kunder kan 

påverkas. Ett samråd med berörda aktörer bör genomföras innan ansökan lämnas 

in. Synpunkter om motstående intressen från samrådet ska bidra till att sökanden 

kan utforma projektet på ett säkert och ändamålsenligt sätt, och utgöra en del av 

Ei:s beslutsunderlag. 

Vid ett godkännande är nästkommande steg en förberedelse av 

sandlådeverksamhet samt teststart. Under testets gång bör en kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering ske enligt en utvärderingsstrategi som bifogas 
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ansökan. I ett slutskede bör en slututvärdering av sandlådan genomföras och 

insikter eller lärdomar bör delas via en projekthemsida. Efter avslutad 

försöksverksamhet kan det regulatoriska lärandet samordnas av Ei:s 

innovationscenter, som även kan dela resultat och analyser.  

En exitstrategi är ett viktigt verktyg för att säkerställa att verksamheten kan 

avslutas på ett bra sätt och tillvaratar de lärdomar som dras under testets gång, och 

att eventuella risker vid avslut hanteras på ett säkert sätt. Även en utarbetad 

utvärderingsstrategi är en central del av den föreslagna modellen för 

sandlådeverksamhet, både för att skydda motstående intressen och för att utgöra 

underlag till det regulatoriska lärandet. Krav på hur utvärdering och avslut ska 

utformas bör framgå av det juridiska ramverket, eftersom de är av stor vikt för att 

säkerställa att försöksverksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Det är 

fördelaktigt om det framgår av lag att exitstrategi och utvärdering är ett krav för 

att försöksverksamhet ska få bedrivas. Utvärderingsstrategi och exitstrategi bör 

bifogas ansökan och ligga till grund för tillståndsprövningen. En 

sandlådeverksamhet hos myndigheten bör även granskas regelbundet genom 

oberoende utvärderingar. Vidare bedömningsgrunder vid tillståndsprövning, 

gällande till exempel krav på samråd och på deltagande aktörer, bör specificeras i 

föreskrift. 

6.3 Svar på projektets frågeställningar   

Projektets syfte är att utreda förutsättningar och ta fram ett förslag på modell för 

hur regulatoriska sandlådor kan implementeras i Sverige, samt besvara 

frågeställningar som berör olika designelement, se nedan.  

Hur bör det juridiska ramverket se ut för att implementera regulatoriska 

sandlådor på energimarknaden? 

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras bör det införas bestämmelser i 

relevanta regelverk som ger Ei mandat att bevilja undantag från utvalda delar av 

regelverket. Behovet av undantag bör utredas vidare när innovationscentret varit i 

drift ett tag. Utredningen kan visa om och hur regelundantag för innovativa 

projekt som är begränsade i tid och omfattning kan implementeras. Om det blir 

aktuellt med regulatoriska sandlådor skulle det vara lämpligt att Ei får 

föreskriftsrätt för att närmare utforma regulatoriska sandlådor samt den 

lämplighetsprövning av konsumentskydd och övriga intressen som ska göras 

innan undantag beviljas. Med krav och kriterier i föreskrift i stället för i lag blir 

sandlådan mer anpassningsbar och kan utvecklas i bättre takt med de innovationer 

som behöver testas. 

Det finns en stark trend bland europeiska regleringsmyndigheter och lagstiftande 

organ att hantera regelutvecklingen med dynamisk reglering såsom regulatoriska 
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sandlådor. Ett dedikerat juridiskt ramverk har också fördelen att det sätter tydliga 

ramar för hur försöksverksamhet ska bedrivas, till exempel för de 

demonstrationsprojekt som kan beviljas med stöd av elmarknadsförordningens 

artikel 5. Det finns ett behov av vidare utredning för att identifiera vilka kapitel 

och vilka kategorier av bestämmelser som bör omfattas av möjligheten till 

undantag. Analyser i tidigare avsnitt belyser svårigheten att i förväg definiera 

innovationers behov av undantag i och med en accelererande teknikutveckling.  

Elnätsverksamhet och elmarknaden är sammanhängande verksamheter, där 

samma del av nätet eller samma anslutning regleras ur flera olika hänseenden och 

med lagstiftning som återfinns i olika delar av ellagen. Om undantag enbart kan 

beviljas från delar av lagstiftningen riskerar försöksverksamheten att bli begränsad 

och underlaget för regulatoriskt lärande att bli mindre tillförlitligt. Med en bredare 

försöksklausul kan Ei bevilja projektspecifika undantag från ett begränsat antal 

bestämmelser per projekt, undantag som krävs för att genomföra respektive 

försöksverksamhet under verklighetstrogna former. En lämplighetsprövning och 

tydliga bedömningsgrunder för tillståndsprövningen bör sätta ramar som 

begränsar vilken typ av undantag som kan beviljas. Nedan återfinns ett exempel 

på hur en sådan försöksklausul kan utformas i exempelvis ellagen (1997:857).  

Nätmyndigheten får bevilja undantag från bestämmelser i kapitel X, Y, Z, i 

denna lag för försöksverksamhet som är begränsad i tid och omfattning. Om 

det finns synnerliga skäl får undantag även beviljas från A, B, C.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vilka krav som ska ställas på en sådan försöksverksamhet. 

Ei ska vid en tillståndsprövning hantera ansökningar om verksamheter som kan 

medföra komplexa och kontextberoende risker. Det är därför viktigt att 

bestämmelser om sandlådor är väl genomarbetade och sätter ramarna för att 

försöksverksamheten ska fungera väl i energisystemet. Försöksverksamhet är 

förknippad med risker och en tydlig reglering sätter ramarna för hur dessa risker 

kan hanteras. Regelverket bör ange under vilka förutsättningar undantag kan 

beviljas och specificera vissa bedömningsgrunder för tillståndsprövningen av 

regulatoriska sandlådor. Kriterierna ska säkerställa att aktörer som ansöker till 

sandlådan uppfyller minimikrav för en säker och ändamålsenlig testverksamhet.  

Av samma skäl bör det även framgå av ett regelverk under vilka förutsättningar ett 

beslut om undantag kan återkallas och att beslut om undantag kan förenas med 

villkor. Ei bedömer att det är nödvändigt att specificera hur villkor ska tillämpas 

vid regulatoriska undantag. Villkor till skydd för motstående intressen såsom 

konsumentskydd bör kunna omprövas under sandlådans försöksperiod, om 

tidigare oförutsedda risker identifieras. Det behöver vidare utredas hur sådana 
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bestämmelser behöver utformas i relation till befintliga förvaltningsrättsliga 

bestämmelser om ändring av gynnande beslut.  

Innovationscentret kan lämpligtvis utvärdera vilka behov av undantag som finns. 

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras kan centret vidare utreda hur ett 

juridiskt ramverket skulle kunna utformas, och ta fram ett lagförslag och förslag på 

föreskrifter som ger Ei befogenhet att bevilja undantag från relevanta regelverk. 

EU:s regelverk definierar gränser för nationella regulatoriska experiment, men det 

finns som tidigare nämnts exempel inom det europeiska regelverket där 

medlemsstaterna ges befogenhet att bevilja eller rekommenderas att implementera 

undantag för innovativa projekt. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av ny 

reglering på europeisk nivå. 

Hur säkerhetsställs det att tillsynsmyndigheten inte gynnar en aktör framför 

andra aktörer och hur kan det hanteras?  

Inga finansiella medel erbjuds aktörer som söker till en sandlådeverksamhet i den 

föreslagna modellen, bland annat för att det kan riskera att en aktör får 

konkurrensfördel gentemot andra aktörer. 

Det är centralt med transparens i urval- och ansökningsprocessen, tillsammans 

med tydligt utformade urvalskriterier. Ett undantag som ges enbart till en aktör 

kräver högre grad av transparens än ett undantag som ges till samtliga aktörer 

inom en viss marknad. De oberoende utvärderingar av sandlådeverksamheten 

som föreslås kan även omfatta transparensaspekten.  

En sandlådeverksamhet har möjlighet att bidra till informationsspridning och 

kunskapsöverföring. Genom att bland annat dela lärdomar och insikter från 

sandlådeprojekt kan information göras tillgänglig för övriga marknadsaktörer. 

Även om det finns hänsynstaganden relaterade till säkerhetsaspekter, integritet, 

IP-rättigheter med mera så finns det lärdomar som kan spridas och bidra till 

marknadsutvecklingen. Det är även av vikt att i ett tidigt skede dela information 

om sandlådor som kommer att genomföras, samt detaljer om hur den är tänkt att 

fungera, för att inte vissa aktörer ska få en otillbörlig informationsfördel. 

Exempelvis kan en projektsida användas där information om pågående och 

beviljade ansökningar publiceras. Det är dock samtidigt av vikt att en sandlåda 

inte blir ett forum som kan främja konkurrensbegränsande samarbeten mellan 

företag. 

Vem eller vilka ska välja vilka som får och inte får delta i den regulatoriska 

sandlådan? 

Aktörer som verkar eller planerar att verka på energimarknaden bör genom ett 

objektivt urval baserat på legalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen beviljas 

behörighet att ansöka till en sandlådeverksamhet. Ei tillståndsprövar 
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sandlådeverksamheten och en bedömning bör göras för varje enskild 

sandlådeansökan. Bedömningen kan grundas på föreskrivna kriterier och utgå från 

dels projektets lämplighet, dels att sökanden kan visa att de kan bedriva 

försöksverksamheten i linje med tidigare presenterade kriterier. 

Myndigheten får inte utsätta konsumenter för onödiga risker. Hur 

säkerhetsställs ett konsumentskydd? 

De nationella bestämmelser som är avsedda att skydda kunder och konsumenter 

kommer i mycket hög grad från relativt detaljerade EU-direktiv. Ei har inte 

möjlighet att ge undantag från bestämmelser som kommer från direktiv utan det 

finns begränsade möjligheter att genomföra en sandlåda med undantag från 

kundskyddande bestämmelser. Det finns alltså ett legalt skydd för konsumenter. 

Det bör i en ansökningsprocess finnas krav på att sökanden utreder hur kunders 

rättigheter påverkas av sandlådan, med ett särskilt fokus på hur konsumenter kan 

påverkas. I ansökan ska det framgå hur sandlådan kommer att säkerhetsställa att 

kunder skyddas. I modellförslaget ges Ei befogenhet att införa och ompröva villkor 

och att avsluta en sandlåda i förtid om nya risker identifieras som inte kan 

hanteras på ett tillfredställande sätt. Med hjälp av en obligatorisk 

utvärderingsstrategi kan Ei fortlöpande få information om sådana eventuella 

risker.  

Modellen omfattar ett förslag på utvärderingsstrategi där aktörerna löpande 

utvärderar om påverkan på motstående intressen har uppstått i den pågående 

sandlådan. Aktörerna rapporterar detta till tillsynsmyndigheten på regelbundna 

avstämningar, tillsammans med eventuella åtgärder som har vidtagits för att hålla 

påverkan på den nivå som accepterats när ansökan godkändes. Aktörerna bör 

bland annat redovisa hur konsumentskyddet säkerställs och fungerar, samt om 

eventuella ytterligare risker har identifierats och om de kan hanteras. 

Tillsynsmyndigheten har då möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra otillåten 

påverkan. En plan för aktörernas egen utvärdering föreslås bifogas ansökan och 

måste godkännas innan försöksverksamheten kan genomföras. 

Den regulatoriska sandlådan är begränsad i tid – vad händer när tiden har 

gått ut? 

Modellen omfattar ett krav på att en utarbetad exitstrategi ska bifogas till ansökan. 

Exitstrategin ska beskriva hur testverksamheten avslutas, och om det har 

identifierats ekonomiska, systemmässiga eller övriga risker och konsekvenser för 

berörda aktörer vid avslut. Ansökan ska beskriva risker i en sådan utsträckning att 

Ei kan sätta villkor för att motverka negativ påverkan på motstående intressen. 

Exitstrategin ska även omfatta hur eventuell utrustning ska omhändertas. Den bör 

även omfatta en plan för hur innovationen kan tas vidare eller revideras beroende 

på utfallet i sandlådan. 
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Måluppfyllelse utvärderas vid sandlådans avslut. Aktörerna ska bidra med 

information som krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utvärdera om det 

regulatoriska undantaget har uppfyllt sandlådans mål, inklusive information om 

synpunkter från de aktörer som har berörts av försöksverksamheten. Aktörerna 

bör även lämna in en egen slututvärdering som innefattar hur väl undantaget har 

fungerat för innovationen och vilka resultat de bedömer att ett permanent 

undantag kan ge för innovationens marknadstillträde och funktion i 

energisystemet. När måluppfyllelsen har utvärderats kan tillsynsmyndigheten 

tillvarata erfarenheterna i en etablerad process för regulatoriskt lärande.  

Bör det finnas finansieringsmöjligheter kopplat till en regulatorisk sandlåda 

och på vilket sätt sker finansiering i så fall? 

Vår bedömning är att Ei inte ska bidra med finansiering. Ett regulatoriskt 

undantag innebär att aktören kan få en konkurrensfördel gentemot andra aktörer, 

en risk som kan förstärkas ytterligare om finansiering kopplas direkt till 

programmet. Det kan också finnas en problematik kopplad till att finansieringen 

kan bli klassad som statsstöd. Innovatörer har möjlighet att söka finansiering från 

andra myndigheter. 

Hur säkerställs förtroendet för myndigheten och hur ska eventuella 

intressekonflikter hanteras hos myndigheten? 

Förtroendet för myndigheten säkerställs genom ett tydligt juridiskt ramverk, som 

beskriver under vilka förutsättningar som undantag kan beviljas. Handläggningen 

av ärenden följer i övrigt förvaltningsrättsliga principer. I innovationscentret 

säkerställs förtroendet genom tydlighet i myndighetens kommunikation i enskilda 

ärenden och tydlig information om vilken typ av vägledning som myndigheten 

kan ge. 

Transparens i urvalsprocessen, krav på samråd och utvärderingsstrategier bidrar 

till att förtroendet för myndigheten upprätthålls. Informationsspridning till 

berörda aktörer och via en projekthemsida bör utföras så att aktörerna kan bedöma 

vilken påverkan som kan uppstå och tillgodogöra sig resultat, men utan en sådan 

detaljeringsgrad att affärshemligheter riskerar att röjas. Ett tydligt fokus på 

konsumentskydd vid tillståndsprövning och kontinuerlig uppföljning av 

försöksverksamheter bidrar också till ett ökat förtroende. Även övriga motstående 

intressen identifieras i samråd, prövas vid beviljande av undantag och följs upp 

under försöksverksamhetens gång samt tillvaratas vid avslut enligt en godkänd 

exitstrategi. 

Identifierade intressekonflikter hos myndigheten är resursfördelning samt 

marknadsaktörers behov och önskemål om klara besked av regelverket i kontrast 

till myndighetens möjlighet att ge sådana besked. Resursfördelningen kan hanteras 

genom ett tydligt uppdrag och interna riktlinjer. Intressekonflikten gällande i 
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vilken utsträckning Ei kan ge vägledning i innovationscentret hanteras i den 

föreslagna modellen genom en tydlighet i myndighetens kommunikation kring 

vad svaren innebär och vilken juridisk status ett besked har. Modellen omfattar 

enbart vägledning, och inte rådgivning. Om någon form av rådgivning ska ske 

behöver det utredas ytterligare utanför ramen för detta projekt. 

6.4 Vägen framåt  

Givet det föränderliga energilandskapet och den accelererande teknikutvecklingen 

delar vi synen som förs fram i SOU 2022:68 att myndigheter måste verka för aktivt 

medskapande i innovationsprocesser, samt våga göra det möjligt att pröva nya 

lösningar och arbetssätt som kan främja innovation. Arbetssätt och processer 

behöver utvecklas stegvis för att möjliggöra försöksverksamhet, samtidigt som 

utvecklingen styrs mot en långsiktig samhällsnytta. På lång sikt bör 

innovationscentret och en eventuell sandlådeverksamhet bidra till att främja 

marknadens funktion och undanröja hinder för innovation på energimarknaden. 

Figur 6 Ett innovationscenter för att förstå, regulatoriska sandlådor för att försöka, och regelutveckling för att 

förändra möjligheter till innovation på energimarknaderna. Komets modell för att förstå, försöka och 

förändra i samverkan. 

Bildkälla SOU 2022:68 

Ei har redan en utvecklad förmåga att svara på frågor som kommer in till 

myndigheten men det finns en stark efterfrågan från branschen att Ei ska inta en 

mer proaktiv roll och ge mer långtgående vägledning. Ei avser att inrätta ett 

innovationscenter och nästa steg blir att påbörja en sådan implementering.  

Genom att inrätta ett innovationscenter har vi möjlighet att möta marknadens 

behov och skapa förutsättningar att möta de rekommendationer och förslag kring 

regulatoriska sandlådor eller regulatoriska växthus som kommer från Europeiska 

unionens råd, kommissionen och CEER. 

Europeiska unionens råd har uppmanat kommissionen att fortsätta använda 

regulatoriska sandlådor och försöksklausuler vid utarbetande och översyn av 
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lagstiftning. Kommissionen lyfter i en rekommendation att regulatoriska sandlådor 

kan uppmuntra till innovation och underlätta anpassning av regelverket så att det 

omfattar nya typer av teknik, produkter, tjänster eller strategier. Kommissionen 

anser att sandlådor på så sätt kan bidra till att hantera energiomställningen och 

fungera som ett steg på vägen för att mildra effekterna av det krisläge Europa 

befinner sig i på energiområdet. En mer detaljerad strategi för användning av 

regulatoriska sandlådor kommer att presenteras av kommissionen andra kvartalet 

2023. CEER har identifierat regulatoriska sandlådor som en avgörande del i sin 

strategi för hur tillsynsmyndigheter ska kunna hantera energiomställningen. 

Det föränderliga energilandskapet medför utmaningar, och det ställs ett allt högre 

krav på tillsynsmyndigheter att hantera komplexa problem och vara redo att 

hantera det som ännu inte är känt. Med ett innovationscenter kan Ei i större 

utsträckning möta efterfrågan av regulatorisk vägledning från marknadsaktörer 

och andra intressenter, samt arbeta mer proaktivt med innovativa lösningar som 

har en oklar hemvist i regelverken. Ei kan även höja myndighetens kunskap om 

nya innovativa tjänster, stärka sin kollektiva förmåga och möta marknadens behov 

av effektiv och ändamålsenlig regelutveckling.  

Framåt kommer det att behövas vidare analys för att utreda om regulatoriska 

sandlådor ska implementeras och hur det juridiska ramverket i så fall ska 

utformas. Rapporten har till viss del fokuserat på ellagstiftningen, men behov av 

att implementera sandlådeverksamhet genom försöksklausuler i naturgaslagen 

(2005:403), fjärrvärmelagen (2008:263) och fjärrkylelagen (2022:332) kan behöva 

utredas framåt. Behovet av sektorkoppling i energiomställningen och samspel 

mellan energislagen som idag regleras separat är ett skäl att vidare utreda 

undantag för innovation i dessa regelverk. På sikt kan det även finnas ett behov av 

att utreda hur en eventuell försöksverksamhet för sektorkoppling kan regleras.   
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7 Konsekvensutredning avseende 

ett innovationscenter  

I ett egeninitierat projekt har Energimarknadsinspektionen (Ei) utrett 

förutsättningar och tagit fram ett förslag för hur en modell för regulatoriska 

sandlådor kan implementeras i Sverige. Arbetet har genomförts med hjälp av en 

konsultstudie samt en intern och extern referensgrupp. Konsekvensutredningen 

rör främst förslag om implementering av ett innovationscenter, men även delar av 

en eventuell framtida sandlådeverksamhet. Regulatoriska sandlådor kan definieras 

som ett policyverktyg som gör det möjligt att skapa kontrollerade utrymmen där 

innovatörer och intressenter under ett förenklat regelverk kan få möjlighet att testa 

nya innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller under en begränsad tid. 

Modellförslaget innehåller ett innovationscenter och en regulatorisk sandlåda som 

kan implementeras stegvis. I ett första steg avser Ei att inrätta ett 

innovationscenter, där innovatörer kan få information och vägledning inom 

energimarknadens regelverk. Ett innovationscenter kan implementeras utan 

lagändring, inom ramen för Ei:s uppdrag att främja marknadernas funktion som 

återfinns i förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen. 

Ett innovationscenter kan fylla många olika funktioner och bidra till information, 

kunskapsspridning och regelutveckling. Bland annat kan ett innovationscenter 

tillhandahålla information och vägledning till innovatörer eller andra 

marknadsaktörer samt samordna myndighetens kunskap om nya innovationer. 

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras i framtiden kan det i ett nästa steg 

införas bestämmelser som tillåter myndigheten att medge undantag från relevanta 

regelverk. Det finns ett behov av vidare utredning för att identifiera vilka kapitel 

och bestämmelser som bör omfattas av en försöksklausul, och det kan lämpligtvis 

utredas inom ramen för ett innovationscenter. Innovationscentret kan bidra till 

utredningen om hur det juridiska ramverket för regulatoriska sandlådor bör 

utformas. 

Som ett nästa steg är det lämpligt att Ei får ett bemyndigande att närmare 

föreskriva om hur sandlådan ska utformas och hur den lämplighetsprövning av 

konsumentskydd och övriga intressen ska göras innan ett undantag från relevanta 

regelverk beviljas. Med krav och kriterier i föreskrift i stället för i lag blir 

sandlådan mer anpassningsbar och kan utvecklas i bättre takt med de innovationer 

som behöver testas. 
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7.1 Problem- och målformulering 

Energisystemet befinner sig idag i förändring och kommer att fortsätta förändras i 

en takt och omfattning som blir alltmer påtaglig. Klimatkrisen och hotet mot den 

biologiska mångfalden ställer krav på förnybar och miljövänlig energiproduktion, 

samtidigt som ett flertal branschers omställning till miljövänliga processer ger ett 

ökat behov av el och gas. I den pågående energiomställningen har intresset för 

bland annat decentraliserad elproduktion, elektrifiering, behov av 

efterfrågeflexibilitet och stödtjänster på systemnivå ökat markant. Samtidigt 

uppmärksammas möjligheterna till effektivisering genom samverkan mellan olika 

typer av energidistribution som idag regleras i olika lagrum, så kallad 

sektorkoppling mellan till exempel el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. 

En ökad innovationstakt har även fört med sig nya typer av marknadsaktörer, och 

med detta nya former av exempelvis energilager och aggregatorer. Även 

digitaliseringen har präglat marknadsutvecklingen i dess olika delar. Detta har 

gjort att behoven av att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller på 

marknaderna har ökat, samtidigt som regelverken inte har anpassat sig i samma 

takt. I den pågående energiomställningen har innovation en avgörande roll för att 

tackla nuvarande och framtida utmaningar och skapa ett hållbart och 

samhällsekonomiskt effektivt energisystem. Ei konstaterar i sin verksamhetsplan 

för 2022 att de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och 

samhällets ökade behov av el kräver omfattande förändringar av regelverken på 

energiområdet.  

Council of European Energy Regulators (CEER) har uttryckt att det är en utmaning 

för nationella energitillsynsmyndigheter att hålla jämna steg med förändringar i 

energisektorn och att se till att nuvarande regelverk inte skapar hinder för 

innovation, samtidigt som de ska fortsätta att stärka och skydda konsumenter 

under en pågående energiomställning (Schittekatte 2021 et al.). Utvecklingen av ny 

teknik och reglering av energimarknaden har olika tillväxttakter. Regelverket har 

ännu inte anpassats fullt ut för att möta de utmaningar som uppstår när 

energisystemet förändras, och nya innovativa ekosystem behöver byggas upp. 

Innovationer riskerar därför att stöta på regulatoriska hinder, om det befintliga 

regelverket inte är anpassat för deras förutsättningar att delta på marknaden 

(Schittekatte 2021 et al, Veseli et al 2021). Tillväxtanalys belyser taktproblemet att 

”[r]egulativa processer anses vara mer långsamma än vad snabb teknikutveckling 

kräver.” (2022:10). Gemensamma riktlinjer för regulatoriska sandlådor inom EU är 

under utarbetande och presenteras av kommissionen under första halvan av 2023, 

och det finns förslag om gemensamma sandlådor och experimentella klausuler för 

hela EU (Europeiska kommissionen 2022b).  
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Ändrade förutsättningar för energisektorn 

Inom EU uppmärksammas regulatoriska sandlådor på energimarknadsområdet. 

Europeiska unionens råd uppmanade i november 2020 Europeiska kommissionen 

att fortsätta använda försöksklausuler vid utarbetande och översyn av lagstiftning 

(Europeiska unionens råd 2020b). I kommissionens plan för att minska beroendet 

av ryska fossila bränslen och påskynda energiomställningen (C/2022/3219) av den 

18 maj 2022 ingår ett antal rekommendationer för att snabba upp 

tillståndsprocesser för förnybar energi. Medlemsstaterna uppmuntras att 

implementera regulatoriska sandlådor som kan bevilja undantag från nationella, 

regionala eller lokala regelverk för innovativa tekniker, produkter, tjänster eller 

arbetssätt. Undantagen ska underlätta tillståndsgivning för utbyggnad och 

systemintegration av förnybar produktion, energilagring och andra tekniker för ett 

fossilfritt energisystem, i linje med det europeiska regelverket (Europeiska 

kommissionen 2022a). 

CEER har tidigare identifierat regulatoriska sandlådor som ett centralt verktyg för 

en mer dynamisk reglering. De kan göra det möjligt att utveckla innovationer som 

annars möter regulatoriska hinder på den reglerade energimarknaden. Innovatörer 

kan på så sätt, i en testmiljö under begränsad tid, testa nya modeller, tjänster och 

affärsmodeller, samtidigt som konsumenter skyddas. Regulatoriska sandlådor är 

avsedda att påskynda regelutvecklingen, utan att göra avkall på leveranssäkerhet 

och marknadskonkurrens (Veseli et al 2021). CEER menar att implementeringen av 

Europaparlamentets och rådets nya direktiv om gemensamma regler för den inre 

marknaden med el, det så kallade Ren Energi-paketet, har bekräftat att det finns ett 

behov av en anpassningsbar och agil reglering (CEER 2021).  

Regulatoriska sandlådor har möjlighet att minska luckan som har bildats mellan 

teknik- och regelutveckling genom att göra plats för ett samspel mellan reglerings-, 

teknik- och marknadssfärerna (Funseam 2022). I energisektorn samexisterar 

monopolreglering för nätverksamheten med konkurrensutsatta marknader för 

handel och produktion. Nya digitala energitjänster är beroende av elnätens 

infrastruktur och mätare, och medför att nätägare får en roll som möjliggörare av 

innovation och neutral marknadsfacilitator. Nätägare och marknadsaktörer måste 

därför samverka i en allt högre utsträckning, när effektivt utnyttjande av elnäten 

och efterfrågeflexibilitet ska implementeras. I en sådan kontext kan sandlådor vara 

en process, där möten, undersökande arbetssätt och samverkan kan leda till 

hållbara innovationer (CEER 2022b). 

Regleringen av infrastruktur till samhällsviktiga tjänster kräver å ena sidan 

stabilitet och förutsägbarhet, för att möjliggöra investeringar i anläggningar med 

lång livstid. Det behövs även för att möjliggöra affärsmodeller som ger kunder 

tillgång till tillförlitlig energiförsörjning. Å andra sidan måste regelverket anpassas 

till den omfattande energiomställningens innovationer och nya direktiv från EU. 
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Regulatoriska sandlådor är ett av de verktyg som CEER har identifierat för att 

uppnå dynamisk reglering. Sandlådorna är närbesläktade med och kan ses som 

komplement till pilotprojekt, regulatoriska experiment och pilotregleringar. CEER 

menar att dynamisk reglering kan tillåta regelverket att utvecklas på ett 

förutsägbart sätt, samtidigt som det juridiska ramverket behåller sin stabilitet 

(CEER 2022a). 

En studie av det österrikiska regelverket identifierar behov av regulatoriska 

sandlådor inom marknaderna för el och gas. Analysen omfattar flera olika 

energimarknader och ger slutsatsen att de energislag som distribueras via nät är de 

mest reglerade och därför i störst behov av sandlådor. Marknaden för gas anses ha 

mer utrymme för ny teknik i existerande lagstiftning. Även fjärrvärme och 

fjärrkyla, som huvudsakligen distribueras regionalt, bedöms vara mindre 

reglerade (Veseli et al 2021). Regelverken behöver fortsätta anpassas och utvecklas 

för att samhället ska kunna nyttja befintlig infrastruktur, produktionsresurser, 

flexibilitet och energilager effektivt. En rapport från IVA, lyfter vikten av att 

elnätsregleringen behöver utvecklas för att ge incitament för elnätsföretagen att 

testa och implementera nya samarbeten och nya tekniker i elnäten (IVA 2019:18).  

Målformulering 

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. Behoven av 

att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller på marknaderna har ökat, 

samtidigt som regelverken inte har anpassat sig i samma takt. Innovation har en 

avgörande roll i energiomställningen för att kunna tackla nuvarande och framtida 

utmaningar som det föränderliga energilandskapet medför. 

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). Forskning och innovation är 

centrala delar av framtidens energisystem för att Sverige inte ska halka efter i 

konkurrens och innovation. Regulatoriska sandlådor och dess processer baseras på 

lärande och engagemang, och kan generera ny kunskap för både innovatörer och 

beslutsfattare samt att lagstiftningen utvecklas (Quest 2020).  

Regulatoriska sandlådor kan skapa fler möjligheter för tillsynsmyndigheter att 

främja teknisk, ekonomisk och social innovation. På lång sikt kan regulatoriska 

sandlådor möjliggöra utveckling av regelverk som uppfyller kraven på framtida 

energimarknader. 
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Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har på uppdrag av 

regeringen tagit fram förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande 

förvaltning som bland annat berör energiomställningen (SOU 2022:68). Komet har 

analyserat policyutveckling som kan skapa goda förutsättningar för innovation 

och konkurrenskraft i Sverige, med särskilt fokus på frågor där rådande policyer 

eller avsaknad av sådana hindrar eller hämmar innovation. De belyser att nutida 

och framtida utmaningar inom energisystemet förutsätter att nya lösningar kan 

nyttjas vid behov, men att teknikutveckling och regelutveckling går i otakt. 

Generellt utmanar tempot i samhällets teknikutveckling den offentliga 

förvaltningens strukturer, roller och processer och ställer krav på att myndigheter 

har kunskap om ny teknik och förmåga att hantera komplexa lösningar för att 

kunna ta fram regler och policyer som stödjer teknikutvecklingen. Myndigheter 

behöver vara redo att hantera även det som ännu inte är känt och på ett 

teknikneutralt sätt kunna hantera nya idéer och lösningar. 

Komet anser att försöksverksamhet är ett anpassningsbart arbetssätt som har 

potential att utgöra en strukturerad, utforskande och lärande arbetsmetod för att 

utveckla och införa nya lösningar. Innovation kan försvåras när 

teknikutvecklingen sker tvärsektoriellt och regelutvecklingen följer en traditionell 

och sektoriell indelning. Myndigheter har idag svårt att hantera komplexa och 

sektorsövergripande frågeställningar och samhällsutmaningar. Om dessa 

utmaningar inte möts av ändamålsenliga regler och arbetssätt kan innovation 

hindras. Vidare beskriver Komet att det även hos berörda tillståndsmyndigheter 

kan finnas en oklarhet i nya innovativa lösningars hemvist i regelverket, och att det 

krävs samverkan mellan myndigheter för att reda ut och klargöra sådana frågor så 

att offentlig sektor tillsammans kan ta ett helhetsansvar. Arbetssätt inom offentlig 

förvaltning behöver bli mer dynamiska och anpassningsbara, och myndigheter 

behöver stärka sin förmåga att hantera tvärsektoriella frågor (SOU 2022:68).  

Det föränderliga energilandskapet medför utmaningar, och det ställs allt högre 

krav på tillsynsmyndigheter att hantera komplexa problem och vara redo att 

hantera det som ännu inte är känt. Regleringen av energimarknaden kräver å ena 

sidan stabilitet och förutsägbarhet, å andra sidan behöver regelverk anpassas till 

den omfattande energiomställningens innovationer och rekommendationer från 

EU. En utveckling mot en alltmer anpassningsbar och framtidssäkrad reglering 

kan möjliggöra för systemresiliens inom energimarknadsområdet och skapa mer 

förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. 

7.2 Nollalternativet 

Om ett innovationscenter för regulatoriska sandlådor inte implementeras finns det 

risk för ett begränsat utrymme för försöksverksamhet, detta riskerar i sin tur 

upprätthålla hinder för innovation på energimarknaden. Innovation är en av de 
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viktigaste faktorerna för ekonomisk tillväxt och förbättrad välfärd samt för att 

möta de nationella och globala samhällsutmaningarna. Ett innovationscenter har 

möjlighet att fungera som en viktig kontaktpunkt för marknadsaktörer och 

innovatörer som är osäkra på regler, processer eller principer i samband med 

innovationer på energimarknaderna, samt verka som en förutsättning och 

stödjande funktion till en framtida sandlådeverksamhet.  

Om ett innovationscenter inte genomförs finns det risk för att Ei:s arbete med 

regelutveckling på energimarknaderna hämmas om nya innovativa lösningar har 

en oklar hemvist i regelverk. Myndigheter har idag svårt att hantera komplexa och 

sektorsövergripande frågeställningar och samhällsutmaningar. Om dessa 

utmaningar inte möts av ändamålsenliga regler och arbetssätt kan innovation 

hindras.  

Om Ei:s samordning av innovation eller sektorkoppling inte har en organisatorisk 

tillhörighet kan det riskera att hämma Ei:s förmåga att hantera tvärsektoriella 

frågor. I ett innovationscenter kan samverkan ske med andra myndigheter i 

Sverige, och eventuella behov av tvärsektoriella verksamheter kan fångas upp. Om 

den samverkansaccelerator som Komet föreslår realiseras kan innovationscentret 

fungera som Ei:s kontaktyta med övriga myndigheter som ingår i en samverkan.  

Centret kan även delta i nordiska samarbeten vid behov, samt medverka i 

europeiska sandlådeverksamheter som finns inom International Smart Grid Action 

Network (ISGAN) och CEER. På sikt kan ett innovationscenter fungera som ett 

forum för att sprida kunskap till branschaktörer och öka förståelsen kring 

lärdomar från sandlådeverksamheten. Ny teknik och innovationer har möjlighet 

att bidra till nya affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga företag som kan bidra 

till en god ekonomisk tillväxt i Sverige (SOU 2022:68).  

Det finns en stark efterfrågan på försöksverksamhet från de branschaktörer som 

har intervjuats inom ramen för projektet. CEER har även identifierat regulatoriska 

sandlådor som en avgörande del av sin strategi för hur tillsynsmyndigheter ska 

kunna hantera energiomställningen. Den nuvarande strategin sträcker sig från 

2022 till 2025, vilket innebär att Sverige inte kan hålla jämn takt med strategin om 

regulatoriska sandlådor inte implementeras skyndsamt. Ei riskerar att inte kunna 

tillgodogöra sig regulatoriskt lärande i den utsträckning som CEER anser behövs 

vid implementeringen av nya europeiska regelverk. Effekterna av det kan bli att 

den nationella regleringen inte anpassas på ett tillräckligt bra sätt till 

förutsättningarna på den svenska energimarknaden, eller att implementeringen 

inte sker tillräckligt skyndsamt. 

Det finns även en efterfrågan på regulatorisk vägledning och information från de 

branschaktörer som har intervjuats inom ramen för projektet. Den upplevda 
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otydligheten i de regelverk som finns ses av många intervjuade aktörer som ett 

hinder för innovation och energiomställning. Om Ei inte kan arbeta mer proaktivt 

med regelutveckling och vägledning, till exempel genom policydrivna sandlådor 

eller i ett innovationscenter, riskerar innovationstakten att vara för låg. Det finns 

då en risk att energiomställningen inte sker tillräckligt snabbt och att Sverige inte 

blir ett attraktivt land att utveckla innovationer för energimarknaden i. 

7.3 Alternativa lösningar 

Konsekvensutredningen rör främst förslag om implementering av ett 

innovationscenter, men även delar av en eventuell framtida sandlådeverksamhet. I 

avsnittet återges en enklare redogörelse av policyverktyg för dynamisk reglering, 

samt alternativa lösningar till föreslagen modell för försöksverksamhet.   

Policyverktyg för dynamisk reglering 

Omvärldsbevakningen i rapporten visar på att försöksverksamhet kan genomföras 

med stöd av andra typer av policyverktyg. Regulatoriska sandlådor är ett av flera 

verktyg som CEER har identifierat för att uppnå dynamisk reglering av 

energimarknaden. CEER uttrycker dock att sandlådorna är närbesläktade med och 

ses som komplement till pilotprojekt, regulatoriska experiment och 

pilotregleringar. Regulatoriska sandlådor är en avgörande del av CEER:s strategi 

för att hantera energiomställningen (CEER 2022b). Olika typer av policyverktyg 

kan alltså ses som kompletterande snarare än konkurrerande med varandra (CEER 

2022a, Veseli et al 2021). Att analysera förutsättningar och behov av andra typer av 

policyverktyg har inte fallit inom ramen för aktuellt projekt. Vi har därför inte 

underlag för att prioritera eller rangordna vilket verktyg som det finns störst 

behov av eller vilket som lämpar sig bäst för svenska förutsättningar. 

Regulatoriska sandlådor kan utgöra mindre och mer avgränsande 

försöksverksamheter i jämförelse med andra policyverktyg för dynamisk reglering. 

Till skillnad från övriga verktyg kan deltagarkretsen begränsas, vilket gör att 

försöksverksamheten har möjlighet att vara mer hanterbar och kontrollerbar. 

Regulatoriska sandlådor omfattar även i högre grad enskilda 

lämplighetsprövningar. Det ger förvisso nackdelen av större administration och 

handläggningsarbete för myndigheten, men det ger även större möjligheter att 

hantera projektspecifika risker eller att anpassa försöksverksamheter till specifika 

frågor. 

Enbart information och vägledning 

Ett sätt att främja innovation är genom information eller vägledning via 

exempelvis ett innovationscenter, utan att en sandlådeverksamhet implementeras.  

Ei har redan en serviceskyldighet att svara på frågor som kommer in till 

myndigheten, men det finns en stark efterfrågan från branschen att Ei ska inta en 
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mer proaktiv roll och ge mer långtgående vägledning. Komet lyfter i sitt 

slutbetänkande att innovationer kan ha en oklar hemvist i regelverket som även 

tillståndsgivande myndigheter kan ha svårt att redogöra för. Genom att reda ut 

och klargöra regelverket i samverkan med andra myndigheter kan offentlig sektor 

ta ett helhetsansvar för innovation (SOU 2022:68). Å andra sidan finns det 

betydande risker med att ge råd om regelverk som är under utveckling, till 

exempel implementeringen av europeiska regelverk som inte har analyserats 

färdigt av myndigheten. En sådan utökad rådgivningsfunktion kan även vara 

resurskrävande för myndigheten. 

Ei kan inom ramen för ett innovationscenter ge viss vägledning gällande befintlig 

lagstiftning, men samtidigt undvika att lämna information som kan uppfattas som 

ett förhandsbesked. Det är innovatören själv som slutligen måste avgöra om 

förslaget ryms inom befintligt regelverk, eller om det skulle kunna ingå i en 

eventuell framtida sandlådeverksamhet. Att utreda möjligheten till mer 

långtgående rådgivning faller utanför detta uppdrag. 

En sandlådeverksamhet kan möta efterfrågan och behovet av att testa ny teknik 

och nya affärsmodeller på energimarknaden innan regelverket har anpassats eller 

implementerats för olika typer av innovativa verksamheter. För att inte utesluta 

eller begränsa innovationer som kan vara relevanta för en effektiv och klimatsmart 

energiomställning, bör Ei lämpligtvis kunna medge undantag från befintligt 

regelverk genom exempelvis försöksklausuler. Innovationer för till exempel 

sektorkoppling, mikronät och energigemenskaper är områden där 

teknikutvecklingen går snabbare än regelutvecklingen. En sandlådeverksamhet 

kan även bidra till marknadsutveckling genom informationsspridning och 

kunskapsöverföring från försök. Intervjuade marknadsaktörer och 

akademirepresentanter har efterfrågat en svensk verksamhet för regulatoriska 

sandlådor på energimarknaderna. 

Europeiska unionens råd har tidigare uppmanat Europeiska kommissionen att 

fortsätta använda försöksklausuler vid utarbetande och översyn av lagstiftning 

(Europeiska unionens råd 2020b). I kommissionens plan för att minska beroendet 

av ryska fossila bränslen och påskynda energiomställningen (C/2022/3219) av den 

18 maj 2022 ingår ett antal rekommendationer för att snabba upp 

tillståndsprocesser för förnybar energi. Medlemsstaterna uppmuntras att 

implementera regulatoriska sandlådor som kan bevilja undantag från nationella, 

regionala eller lokala regelverk för innovativa tekniker, produkter, tjänster eller 

arbetssätt. Undantagen ska underlätta tillståndsgivning för utbyggnad och 

systemintegration av förnybar produktion, energilagring och andra tekniker för ett 

fossilfritt energisystem, i linje med det europeiska regelverket (Europeiska 

kommissionen 2022a).  
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I regeringsuppdraget för ett mer flexibelt elsystem (I2022/01578) ska Ei analysera 

förutsättningarna för att etablera regulatoriska växthus som kan möjliggöra mer 

flexibilitet i elnätet. Om endast ett informations- eller innovationscenter 

implementeras utan en sandlådeverksamhet, är det inte möjligt att testa 

regulatoriska sandlådor för att främja mer flexibilitet i elnätet.  

Vi bedömer att vägledning och information är viktiga verktyg för att främja 

innovation, men att behovet av en mer långtgående dynamisk reglering som har 

identifierats i tidigare nämnda strategier, uppdrag eller omnämningar i europiska 

regelverk inte kan uppfyllas enbart genom vägledning, utan bör kompletteras med 

en eventuell framtida sandlådeverksamhet.  

Sandlådeverksamhet utan innovationscenter 

Konsensus är att det ofta är svårt för marknadsaktörer att veta när en regulatorisk 

sandlåda behövs för att introducera en produkt, tjänst eller affärsmodell på en 

marknad. I omvärldsbevakningen av länder med regulatoriska sandlådor har det 

ofta visat sig att det befintliga regelverket redan tillåter implementeringen som 

innovatören eftersöker, antingen direkt eller efter en mindre anpassning. 

I ett flertal länder har det konstaterats att vägledningen kring det existerande 

regelverket är av central betydelse för innovationsverksamheten och underlättar 

identifieringen av behovsbilden för regulatoriska sandlådor. Merlin & Metis (2022) 

belyser att brittiska Ofgem konstaterade att behovet av information är större än 

behovet av regulatoriska undantag. Informationssökning, rådgivning och 

kunskapsöverföring är alla delar i en innovationsprocess, men endast ett fåtal 

innovationsprocesser har ett behov för undantag i form utav regulatoriska 

sandlådor. Ofgem använder innovationscentret som en första kontakt gentemot 

myndigheten för marknadsaktörer och innovatörer, som sedan kan slussas vidare 

till sandlådeverksamheten.  

En sandlådeverksamhet kan uppfylla många olika funktioner, men för att 

modellen ska vara genomförbar och hållbar på sikt så bör även ett informations- 

eller innovationscenter inkluderas i modellen. Att inkludera ett innovationscenter i 

modellen för regulatoriska sandlådor kan effektivisera en sandlådeverksamhets 

organisation, genom att bland annat fungera som ett stöd för sökanden i 

ansökningsprocesser, identifiera behov av policydrivna sandlådor, samt bidra till 

regulatoriskt lärande.  

7.4 Beskrivning av förslaget 

Ei bör, i egenskap av tillsynsmyndighet, vara ansvarig för att utforma och 

administrera ett innovationscenter och eventuell framtida sandlådeverksamhet. Ei 

har erfarenhet av tillståndsprövning och tillsyn av energimarknadens regelverk 
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och har förutsättningar att ge vägledning samt effektivt hantera och tillvarata 

regulatoriskt lärande från ett innovationscenter och regulatoriska sandlådor. 

Modellförslaget innehåller ett innovationscenter och en regulatorisk sandlåda som 

kan implementeras stegvis. I ett första steg avser Ei att inrätta ett 

innovationscenter, där innovatörer kan få information och vägledning inom 

energimarknadens regelverk. Ett innovationscenter kan implementeras utan 

lagändring, inom ramen för Ei:s uppdrag att främja marknadernas funktion som 

återfinns i förordningen (2016:742) med instruktion för 

Energimarknadsinspektionen. Om regulatoriska sandlådor ska implementeras kan 

innovationscentret lämplighetsvis utreda hur det juridiska ramverket bör 

utformas, och ta fram ett lagförslag och förslag på föreskrifter som ger Ei 

befogenhet att bevilja undantag från valda delar av relevanta regelverk.  

Ett innovationscenter på Ei kan fungera som en första kontaktpunkt för 

marknadsaktörer eller innovatörer som är osäkra på regler, processer eller 

principer i samband med innovationer på energimarknaderna. Vidare kan centret 

fungera som ett forum för att sprida kunskap till branschaktörer och öka 

förståelsen kring lärdomar från en eventuell sandlådeverksamhet. Ett 

innovationscenter kan även fylla en funktion i myndighetens regulatoriska 

lärande, genom att föra en dialog med branschaktörer om en sandlådeverksamhets 

utformning och behov av undantag.  

I ett innovationscenter föreslås Ei att ge viss vägledning gällande befintlig 

lagstiftning, men samtidigt undvika att lämna information som kan uppfattas som 

ett förhandsbesked. Det är innovatören själv som slutligen måste avgöra om 

förslaget ryms inom befintligt regelverk, eller om det på sikt skulle kunna ingå i en 

sandlådeverksamhet. Innovatörernas frågeställningar belyser hur väl det befintliga 

regelverket fungerar på den föränderliga marknaden och vilka behov av 

regelutveckling som finns, och bör därför tas tillvara som en del av Ei:s 

regulatoriska lärande. Innovationscentret kan även fungera som ett forum för 

dialog med branschaktörer om en eventuell sandlådeverksamhets utformning och 

vilka behov av undantag som finns. 

Innovationscentret kan skapa mervärde genom att fungera som en katalysator för 

Ei:s interna diskussioner om utvecklingen på energimarknaden och samordna 

myndighetens omvärldsbevakning. Befintliga funktioner och samordningsgrupper 

på Ei, exempelvis EFFEKT-dialogen (EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens 

KapacitetsbrisT) kan använda centret som en gemensam plattform för samverkan 

kring innovation och regelutvecklingsfrågor. Möjligtvis skulle Ei:s arbete med 

sektorkoppling och vätgas kunna gynnas av att ingå i innovationscentrets 

samordnade verksamhet, då ämnesområdena har starka inslag av innovation för 

både teknik och affärsmodeller, och kan behöva framtida regelutveckling. 
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Ett innovationscenter har även möjlighet att samverka och bidra med kunskap, 

bland annat till nordiska samarbeten, samt medverka i europeiska 

sandlådeverksamheter. Samverkan kan även ske med andra myndigheter i Sverige 

och fånga upp eventuella behov av tvärsektoriella verksamheter. Till exempel 

skulle ett innovationscenter kunna vara Ei:s kontaktyta med den 

samverkansaccelerator som Komet har föreslagit. 

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras bör det införas bestämmelser i 

relevanta regelverk som ger Ei mandat att bevilja undantag från utvalda delar av 

regelverket. Behovet av undantag bör utredas vidare inom ramen för 

innovationscentret, innan ett detaljerat juridiskt ramverk tas fram. Utredningen 

kan visa om och hur regelundantag för innovativa projekt som är begränsade i tid 

och omfattning kan implementeras. Om det blir aktuellt med regulatoriska 

sandlådor skulle det vara lämpligt att Ei får föreskriftsrätt för att närmare utforma 

regulatoriska sandlådor samt den lämplighetsprövning av konsumentskydd och 

övriga intressen som ska göras innan undantag beviljas. Med krav och kriterier i 

föreskrift i stället för i lag blir sandlådan mer anpassningsbar och kan utvecklas i 

bättre takt med de innovationer som behöver testas. 

Intervjuade marknadsaktörer och akademirepresentanter har efterfrågat en svensk 

verksamhet för regulatoriska sandlådor på energimarknaderna. Både nätägare och 

kunder har bland annat efterfrågat frihet att kunna testa sig fram med olika typer 

av anslutningar till elnätet som kan möjliggöra snabbare anslutning vid 

kapacitetsbrist och ett effektivt nyttjande av elnätet. Regulatoriska sandlådor är ett 

flexibelt policyverktyg, som kan användas för att bevilja undantag för 

försöksverksamhet inom olika områden av energimarknaden. 

Ett juridiskt ramverk bör utformas till att inkludera både innovations- och 

policydrivna sandlådor. En policydriven sandlåda utgår ifrån att 

tillsynsmyndigheter vill uppnå ett visst mål, exempelvis mer miljövänlig 

elproduktion eller mer efterfrågeflexibilitet, eller utvärdera utformningen av 

kommande regelverk. I en policydriven sandlåda utformar tillsynsmyndigheten 

det eller de undantag som ska testas och det kan förslagsvis ske i samverkan med 

befintliga verksamheter eller uppdrag på myndigheten, exempelvis EFFEKT-

dialogen. 

Samverkan och dialoger med branschen som redan idag sker inom 

regelutvecklingen skulle kunna samlas i de policydrivna sandlådorna. Möjligen 

kan synergier som uppstår när olika funktioner samlas inom en strukturerad och 

etablerad sandlådeverksamhet bidra till en mer effektiv resurssättning. En 

innovationsdriven sandlåda utgår från att innovatörerna själva identifierar och 

ansöker om undantag för nya affärsidéer som de vill förverkliga. Litteratur visar 

hur tillsynsmyndigheters syn på regulatoriska sandlådor utvecklas och anpassas 
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över tid allteftersom erfarenheten växer, förutsättningar ändras och nya behov 

identifieras.  

I en utvärdering av Ofgems sandlåda framgår det att 430 innovatörer sökte sig till 

informationscentret men endast ett tiotal projekt beviljades regulatoriska 

undantag. I intervjuer med internationella tillsynsmyndigheter genomförda av 

Merlin & Metis (2022) understryker Ofgem att välgjorda guider till nuvarande 

reglering inklusive guider till sandlådeverksamheten, samt publicering av vanligt 

förekommande fiktiva exempelprojekt, exempelvis gällande laddstationer och 

aggregatortjänster, avsevärt kan minska sandlådans administrativa börda. 

I de fall när en det behövs en regulatorisk sandlåda, bör ansöknings- och 

rapporteringsprocesser vara transparenta, särskilt om undantag ges för enbart en 

aktör. Information om beviljade och pågående ansökningar bör finnas tillgängliga 

på en projekthemsida, bland annat för att främja konkurrens mellan aktörer genom 

kontinuerlig information. Det bör även finnas möjlighet för Ei att initiera 

policydrivna sandlådor om ett behov identifieras i innovationscentret, andra 

interna funktioner och grupper inom Ei eller i regeringsuppdrag.  

Av omvärldsbevakningen framgår att det är av vikt att en sandlådeverksamhet 

inte är organisatoriskt isolerad utan har tillgång till resurser från olika avdelningar 

på tillsynsmyndigheten. Organisationen bör inkludera en blandning av 

medarbetare från olika avdelningar och ha ett seniort ledarskap. I brittiska Ofgem 

var det till en början åtta personer som arbetade med sandlådeverksamheten, men 

det har gradvis minskat i takt med att den interna kunskapsnivån har ökat och 

interna processer effektiviserats. Arbetsgruppen leds av seniora medarbetare som 

arbetar tillsammans med andra enheter, exempelvis juridisk kompetens, på 

Ofgem.  

Finansiering 

Framtidens hållbara energisystem kommer att se väsentligt annorlunda ut än idag. 

På kort och omedelbar sikt ser vi att det finns ett behov av att skapa möjligheter att 

agera på nya sätt. Elnätsföretag, men även andra aktörer och myndigheter, kan 

behöva vidta okonventionella och innovativa åtgärder för att stödja 

samhällsutvecklingen. Det är också centralt att Ei som tillsynsmyndighet kan 

arbeta med innovation och nytänkande i exempelvis beslutsprocesser och noga 

följa utvecklingen av nya tjänster och lösningar på energiområdet, där resultaten 

ska komma alla till del och inte stanna i ett enskilt företag. 

Litteratur och kompletterande intervjuer med andra tillsynsmyndigheter visar att 

resursbehovet ofta är som störst när arbetet initierats hos myndigheten, och 

minskar när inlärning skett både hos marknadsaktörer och hos myndigheten 

internt. Bristande resurser har påpekats som ett problem i flera länder, eftersom 
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det kan medföra att handläggningstiden förlängs. Det kan i sin tur motverka 

verksamhetens mål att på ett agilt sätt kunna svara på marknadernas behov av 

innovation. Befintliga funktioner och samordningsgrupper på Ei, exempelvis 

EFFEKT-dialogen kan få en gemensam plattform och samverka kring innovation 

och regelutvecklingsfrågor inom ett innovationscenter.  

Organisationen för ett innovationscenter och sandlådeverksamhet bör på sikt 

inkludera en blandning av medarbetare från olika avdelningar och ha ett seniort 

ledarskap. Det är av särskild vikt att det finns tillgång till kvalificerad juridisk 

kompetens som kan bedöma hur regelverket bör appliceras på nya typer av 

innovationer. Extern samverkan bör ske med till exempel nordiska och europeiska 

sandlådeverksamheter och med den eventuella samverkansaccelerator som Komet 

föreslagit. Den uppskattade kostnaden för Ei kopplat till innovationscentret är 

uppskattningsvis 2,2 mnkr för två årsarbetskrafter till en början. Genomförandet 

av ett innovationscenter innebär främst kostnader för Ei, ytterligare kostnader för 

andra statliga institutioner har inte identifierats.  

I ett nästa steg kan Ei:s innovationscenter vid behov utreda och de organisatoriska 

processer som behövs för att implementera en eventuell framtida 

sandlådeverksamhet. En innovationsdriven sandlåda behöver förslagsvis ha 

handläggare eller utredare redo när ansökningar inkommer, samt tillgång till 

seniora resurser som kan delta i eller kvalitetssäkra utredningar. Policydrivna 

sandlådors organisation och processer kan vid behov planeras och resurssättas av 

och med de uppdrag eller arbetsgrupper som har initierat sandlådan.  

Vid en eventuell försöksverksamhet bör resursfördelningen mellan ett 

innovationscenter och en sandlådeverksamhet ha tydliga riktlinjer. När en 

sandlåda startas upp bör det finnas resurser som möjliggör att den kan genomföras 

och följas upp på ett säkert sätt. Även utvärdering och informationsspridning 

behöver hanteras i tillräcklig omfattning. Samtidigt är innovationscentrets 

effektivitet beroende av att handläggningstiderna inte är för långa, även för de 

innovationer som inte behöver ett regulatoriskt undantag och kan testas inom 

befintligt regelverk. 

Troligtvis är resurs- och personalbehovet som störst i början för att sedan minska i 

takt med ökade kunskapsnivåer och effektivare interna processer. Ett 

innovationscenter skulle även kunna bidra till en alltmer sammanhållen hantering 

av inkomna frågor och återkoppling till Ei för lärande och regelutveckling. På sikt 

kan ett innovationscenter fungera som ett forum för att sprida kunskap till 

branschaktörer och öka förståelsen kring lärdomar från eventuell 

sandlådeverksamhet. Kostnaden för en sandlådeverksamhet behöver beräknas i ett 

nästa skede om regulatoriska sandlådor ska implementeras. 
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7.5 Rättsliga förutsättningar 

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Ett innovationscenter faller inom Ei:s uppdrag att främja marknadernas funktion i 

förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen. Enligt § 5 

ska Energimarknadsinspektionen följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- 

och fjärrvärmemarknaderna och föreslå ändringar i regelverk och andra åtgärder 

som främjar marknadernas funktion. Ett innovationscenter kan implementeras 

utan lagändring. Innovationscentret kan vid behov utreda hur ett juridiskt 

ramverk för regulatoriska sandlådor bör utformas, och ta fram ett lagförslag och 

förslag på föreskrifter som ger Ei befogenhet att bevilja undantag från relevanta 

regelverk.  

Överensstämmelse med EU-regler 

Regulatoriska sandlådor är ett av de verktyg som CEER har identifierat för att 

uppnå dynamisk reglering, och beskrivs som en avgörande del av strategin för 

2022–2025. En eventuell framtida försöksverksamhet i form av regulatoriska 

sandlådor överensstämmer med tidigare rekommendationer från Europeiska 

unionens råd och Europeiska kommissionen att fortsätta använda försöksklausuler 

vid utarbetande och översyn av lagstiftning. Inom RePowerEU uppmanar 

kommissionen medlemsstaterna att implementera regulatoriska sandlådor i syfte 

att skapa snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi.  

EU:s regelverk definierar gränser för nationella regulatoriska experiment, men det 

finns exempel inom det europeiska regelverket där medlemsstaterna ges 

befogenhet att bevilja eller rekommenderas att implementera undantag för 

innovativa projekt. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av ny reglering på 

europeisk nivå. Kommissionen avser att presentera en mer detaljerad strategi för 

användning av regulatoriska sandlådor andra kvartalet 2023 (Tillväxtanalys 2022, 

Europeiska kommissionen 2022b). 

7.6 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushåll/konsumenter 

I ett första steg avser Ei att införa ett innovationscenter, som kan ge viss 

vägledning gällande befintlig lagstiftning och fungera som ett stöd i företagens 

arbete att ta fram nya innovativa projekt, men samtidigt undvika att lämna 

information som kan uppfattas som ett förhandsbesked. Innovationscentret 

kommer inte att genomföra rådgivning eller att bidra med finansiering. Vissa 

förslag kan få ekonomiska konsekvenser för konsumenter, till exempel genom 

påverkan på prisbildning, vilka kan vara fördelaktiga eller ofördelaktiga för 

konsumenter. Ett innovationscenter kommer inte innebära att några nya projekt 
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som är otillåtna under det befintliga regelverket genomförs, utan endast att 

projekten potentiellt kan genomföras snabbare. En snabbare process kan vara 

fördelaktigt även för konsumenter, då det kan minska osäkerhet kring projektens 

införande. Transparens och information om pågående projekt kan minska 

kostnader för informationssökning för hushåll och konsumenter. Ei bedömer att 

nettoeffekten av ett innovationscenter är positiv för hushåll och konsumenter. 

Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser en eventuell sandlådeverksamhet kan 

medföra för hushåll. Konsumentskydd kan innefattas i en ansökan till en 

sandlådeverksamhet, och det finns lagar som explicit skyddar konsumenter från 

större kostnader som kan komma med en bristfällig innovation.  

Många av de innovationer som kan tänkas testas i en sandlådeverksamhet kan 

påverka konsumenter på olika sätt, direkt eller indirekt, och i form av ändrade 

priser, leveranssäkerhet och så vidare. Företag ingår i en sandlådeverksamhet 

frivilligt, men inte hushåll och konsumenter, och om kunder vill veta mer om hur 

de påverkas kan det resultera i en tid- och resurskrävande process för att ta reda på 

den informationen. På lång sikt kan regulatoriska sandlådor främja marknadens 

funktion och undanröja hinder för innovation. Hur stor påverkan en eventuell 

framtida sandlådeverksamhet bidrar till, kan skattas i ett nästa skede om ett 

ramverk för sandlådeverksamhet ska tas fram. 

Konsekvenser för företag 

Om elmarknaden 

Sedan omregleringen av den svenska elmarknaden 1996 är handel och produktion 

av el konkurrensutsatt. Kunderna kan därmed välja vilket elhandelsföretag de vill 

köpa sin el från. Det finns cirka 200 elproducenter och cirka 140 elhandelsföretag.11 

Det svenska elnätet drivs fortsatt som ett reglerat monopol. Avsaknaden av 

konkurrens gör att nätverksamheten i Sverige regleras av Ei. Ei utövar tillsyn om 

nätföretagen följer reglerna på elmarknaden. 

Det finns två flöden från producent till elanvändare: ett fysiskt och ett ekonomiskt. 

Det fysiska flödet, det vill säga elleveransen som går från producenterna via 

elnätet till elanvändaren. Det ekonomiska flödet går från elanvändaren till 

producenten via elhandelsföretaget och elbörsen (elnätsföretagen får också betalt 

för nätleveransen). 

De aktörer som finns på elmarknaden är i huvudsak elanvändare, 

elhandelsföretag, elproducenter, elnätsföretag och balansansvariga. Elmarknaden 

 
11 Under 2021 fanns cirka 140 elhandelsföretag på Ei:s jämförelsesajt elpriskollen.se. (Ei 2022) 

https://www.ceer.eu/documents/104400/7517827/C22_Sweden_NL/7fbcdfb6-9b8c-557f-292a-

f5bb4cfd0351 
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är i förändring och nya aktörer kommer in på marknaden, däribland leverantörer 

av balanstjänster, aggregatorer, medborgarenergigemenskaper och gemenskaper 

för förnybar energi. 

Följande branschbeskrivning är koncentrerad till de branscher som berörs. Även 

om ett innovationscenter riktar sig mot aktörer som verkar eller planerar att verka 

på energimarknaderna, så har konsekvensutredningen avgränsats till 

elmarknaden. I omvärldsbevakningen visar en österrikisk studie att de energislag 

som distribueras via nät oftast är de mest reglerade och därav i störst behov av 

regulatoriska sandlådor. Marknaderna för bland annat gas anses generellt ha mer 

utrymme för ny teknik i existerande lagstiftning. Även fjärrvärme och fjärrkyla, 

som huvudsakligen distribueras regionalt, bedöms på samma sätt vara mindre 

reglerade (Veseli et al 2021). Projektet har av resursskäl avgränsats till att inte i 

detalj identifiera behov av undantag för innovation i befintligt regelverk för 

naturgas (2005:403), fjärrvärme (2008:263) eller fjärrkyla (2022:332).  

Elnätsföretag driver och sköter om elnätet. Ett nätföretag har ett ledningsnät, eller 

i några fall endast enstaka ledningar, och ansvarar för drift och underhåll av 

elnätet. De ansvarar för att elenergin transporteras från 

elproduktionsanläggningarna till elkunderna. Elnäten drivs som monopol och Ei 

övervakar och reglerar deras verksamhet. Föreslagna föreskrifter berör alla 

elnätsföretag i Sverige.  

Det svenska elnätet består av 569 000 km ledning, varav ungefär 391 000 km är 

jordkabel och 178 000 km är luftledning. Elnätet kan delas in i tre nivåer: 

transmissionsnät, regionnät och lokalnät. Transmissionsnätet transporterar el långa 

sträckor med höga spänningsnivåer. Regionnäten transporterar el från 

transmissionsnätet till lokalnäten och i vissa fall direkt till större elanvändare. 

Lokalnäten ansluter till regionnäten och transporterar el till hushåll och andra 

slutkunder. Lokal- och regionnätsföretagen ansvarar för att nivån på underhållet 

av det egna nätet är tillräcklig för att garantera att leveranssäkerheten upprätthålls. 

Det svenska elsystemet är tätt sammankopplat med angränsande länder, särskilt 

Norge, Danmark och Finland, men även med Tyskland, Polen och Litauen. 

Sammanlagt finns det 174 elnätsföretag i Sverige. Av dessa bedriver 157 lokalnäts-

verksamhet, 20 regionnätsverksamhet och två transmissionsnätsverksamheter eller 

enbart utlandsförbindelse. Fem företag har både lokalnät och regionnät. Storleken 

på elnätsföretagen varierar från små ekonomiska föreningar med ett tiotal kunder 

till stora företag med flera hundratusen kunder. De tre största företagen har cirka 

800 000 uttagsabonnemang vardera och ytterligare sju företag mellan 100 000 och 

300 000 abonnemang i uttagspunkt. Dessa tio företag har sammanlagt över 

3 300 000 uttagsabonnemang, medan de tio minsta företagen sammanlagt har färre 

än 7 000 uttagsabonnemang. Medelvärdet är cirka 36 000 uttagsabonnemang per 



 

101 

nätföretag, medan medianen är betydligt lägre, cirka 11 000. Total beslutad 

intäktsram för perioden 2020–2023 är för alla nätföretag 168 miljarder kronor. 

Medelvärdet är 943 miljoner kronor och medianen 255 miljoner kronor.  

Transmissionsnätet i Sverige förvaltas av Affärsverket svenska kraftnät och 

regionnäten ägs i huvudsak av Ellevio, Eon och Vattenfall. Lokalnäten ägs till cirka 

60 procent av Ellevio, Eon och Vattenfall och resterande del av olika privata och 

kommunala aktörer. 

Nätanvändare kan vara hushållskunder, men också företag och offentlig 

förvaltning. En nätanvändare måste teckna avtal med nätföretag om rätten att ta ut 

el. I Sverige finns cirka 5,6 miljoner slutkunder, varav knappt 4,7 miljoner 

hushållskunder och cirka 850 000 företag. Med små företag avses företag med färre 

än 50 anställda och vars årsomsättning och/eller årliga balansomslutning inte 

överstiger 100 miljoner kronor. Små företag utgör cirka 95 procent av företagen i 

Sverige. 

Elproducenter producerar el och matar in i nätet för transport till elanvändare. El 

säljs i huvudsak på börsen eller till en större aktör som kan agera på börsen. I 

Sverige finns cirka 200 elproducenter, varav den största, Vattenfall, står för över 40 

procent av den svenska produktionen. Fortum och Uniper står tillsammans för 

cirka 30 procent av produktionen. Dessa tre bolag producerar främst vattenkraft 

och kärnkraft men också vindkraft. Ytterligare två större aktörer på den svenska 

marknaden är Statkraft och Skellefteå kraft som tillsammans står för omkring 10 

procent av den totala produktionen. Resterande 20 procent kommer från mindre 

aktörer som producerar vattenkraft, vindkraft och värmekraft.  

Marknaden för elproduktion är avreglerad och vem som helst kan ansöka om att 

sälja el. Elproducenter kan producera el till exempel med hjälp av solceller, 

vattenkraft-, vindkraft-, kraftvärme- eller kärnkraftverk. Att vara både konsument 

och producent av el samtidigt brukar benämnas som ”prosument”. 

Energitjänsteföretag är företag som levererar energitjänster eller andra tjänster för 

att förbättra energieffektiviteten i en slutanvändares anläggning. I dagsläget har Ei 

ingen information om hur många energitjänsteföretag som finns på den svenska 

marknaden. 

Elhandelsföretag (även kallade elhandlare eller elleverantörer) köper el från 

elproducenter och säljer vidare till sina kunder. I Sverige finns cirka 140 

elhandelsföretag. Sedan 1996 väljer slutkunderna på elmarknaden från vilket 

elhandelsföretag de vill köpa el. Sammantaget levereras el till cirka 5,6 miljoner 

kunder på den svenska elmarknaden, av vilka cirka 4,7 miljoner är konsumenter. 

Storleken på elhandelsföretagen varierar. De tre största företagen har tillsammans 
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cirka 2,5 miljoner kunder, och de 30 största företagen har tillsammans ungefär 5 

miljoner kunder70, vilket innebär runt 90 % av marknaden. 

Balansansvariga och balansavräkning av el. I varje ögonblick måste inmatning 

och uttag av el till elnätet var lika stora för att elsystemet ska vara i balans. 

Balansansvar innebär ett ekonomiskt ansvar för att tillförd mängd el och uttagen 

mängd el alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av 

balansansvaret. Det finns för närvarande cirka 35 - 40 balansansvariga på den 

svenska marknaden. 

En elhandlare är skyldig att leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. En 

förutsättning för att elhandlaren ska kunna sälja el är därför att någon har 

balansansvar för elhandlarens kunder. Elhandlaren kan antingen själv vara 

balansansvarig för sina elleveranser eller överlåta ansvaret på ett annat företag, en 

så kallad balansansvarig. För att få balansansvar krävs ett avtal om balansansvar 

med Svenska kraftnät. De balansansvariga har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd 

mängd el (produktion) och uttagen mängd el (användning) alltid är i balans i de 

inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Balansansvariga 

ska säkerställa att det är balans räknat över en tidsperiod. I Norden ändras 

tidsperioden från 60 minuter till 15 minuter den 1 november 2023. 

Svenska kraftnät ansvarar för att balansen i elnätet upprätthålls och kontrollerar i 

efterhand hur det har gått för alla balansansvariga i landet. Har någon 

balansansvarig levererat för lite eller för mycket el jämfört med användningen en 

viss timme regleras det ekonomiskt i efterhand genom så kallad balansavräkning. 

Avräkning är den process där energivolymer fastställs, kvalitetssäkras och 

prissätts för att därefter ligga till grund för debitering. Avräkningsprocessen är 

därför viktig för elmarknadens funktionssätt 

Berörda företag 

Då första kontakten för företag sker i innovationscentret kan förslaget tänkas 

beröra bland annat elnätsföretag, elproducenter, elhandlare och större elkunder. 

Företag arbetar redan idag med innovation, och måste som del av detta ha en 

förståelse för relevanta regelverk, vilket gör det sannolikt att få företag som inte 

driver innovationsverksamhet idag skulle tvingas börja på grund av förslaget. 

Utöver detta är det viktigt att påpeka att ett deltagande i innovationscentret inte är 

tvingande för enskilda företag, utan bör ses som en kompletterande process för 

regulatorisk utveckling för att främja marknadens utveckling. Även om ett 

deltagande i innovationscentret genom att söka vägledningen eller ställa frågor 

inte är tvingande för enskilda företag, så kan det bli en branschnorm och därmed 

tvingande för företag. Vi bedömer dock att den risken är större med en 

sandlådeverksamhet än med ett innovationscenter.  
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Ett företag som deltar i innovationscentret kan tänkas göra det eftersom de tror att 

de kommer vinna ekonomiskt på det. Samma logik kan användas för företagens 

deltagande i regulatoriska sandlådor senare i processen, men där kan fler företag 

beröras indirekt om de känner sig tvungna att starta egna projekt för att vara en 

del av innovationsprocesser. Även detta kan analyseras i mer detalj inför ett 

eventuell framtagande av en sandlådeverksamhet med tillhörande förslag i 

relevanta regelverk. 

Påverkan på företagens kostnader och verksamhet 

Förslaget om ett innovationscenter bedöms inte ha en betydande påverkan på 

företagens kostnader och verksamhet, mer än att de som vill skicka in en fråga om 

sandlådeverksamheten bör ta höjd för administrativa kostnader som kan uppstå. 

Företagen är även fria att använda centret i så stor eller liten utsträckning som de 

själva vill. 

En utförligare analys av hur företagens kostnader och verksamhet påverkas av 

sandlådeverksamhet föreslås genomföras i projektets nästkommande del, om en 

sandlådeverksamhet implementeras, eftersom det är svårt att beräkna innan det 

finns en regelförändring som sätter ramarna för hur en eventuell 

sandlådeverksamhet kommer att bedrivas. Det kan dock tilläggas att ett 

deltagande i en sandlådeverksamhet är frivilligt, och likt andra investeringar bara 

ingås om företaget bedömer att framtida vinster är högre än kostnaderna. Företag 

som väljer att inte ansöka till en sandlådeverksamhet kan påverkas negativt genom 

att de hamnar längre bort från tekniska fronten och blir relativt sätt mindre 

effektiva, men kan även dra fördel av att anamma insikter från lyckade projekt i 

sin verksamhet i framtiden, utan att ha tagit riskerna att driva sandlådeverksamhet 

själva.  

Administrativa kostnader 

I samband med att en fråga skickas in till innovationscentret så kommer det att 

uppstå administrativa kostnader för företagen, beroende på det material som 

skickas in till Ei. Redovisningen här är ett exempel på hur företagens kostnader 

skulle kunna se ut. Anta att ett företag skickar in 2 frågor till centret varje år. Ett 

möte med Ei antas ta i snitt 1,5 timmar. Anta dessutom att för varje ärende så 

lägger även företaget 5,5 timmar förberedande arbete. Observera att detta enbart är 

timmarna som läggs på deltagande i centret, eftersom företagen redan idag lägger 

tid på innovation, forskning och utveckling. Enligt SCB lönestatistik, och antaget 

160 timmar/månad arbetstid så är timlönen för analytiker i snitt 329 kr/timme.12 

 
12 Enligt SCB lönestatistik har marknadsanalytiker/marknadsförare 305 kr/timme privat och 286,25 

kr/timme offentligt, nationalekonomer/makroanalytiker: 356 kr/timme privat och 272,5 kr/timme 

offentligt, affärsjurister 396,25 kr/timme privat (information om offentlig affärsjurist finns ej), ingenjörer 
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Enligt SCB:s årliga energistatistik inom el- och fjärrvärmeundersökningen omfattar 

populationen företag som bedriver angivna verksamheter: elproduktion med egen 

kraftkälla om sammanlagt minst 100 kW, elproduktion med egen kraftkälla enbart 

för eget behov om sammanlagt minst 400 kW, elhandel, nätverksamhet, 

produktion eller distribution av fjärrvärme. Elproduktion och elhandel 

förekommer i många fall i samma företag. Nätföretag får endast producera eller 

handla med el för nätdriftsändamål, till exempel för att täcka nätförluster. 

Produktion av fjärrvärme bedrivs ofta tillsammans med elproduktion, elhandel 

eller nätverksamhet. I några fall omfattar dock verksamheten enbart 

värmeverksrörelse. Populationen omfattar 750 företag varav 170 bedriver 

nätverksamhet (SCB 2023, SCB 2022).  Enligt Tillväxtverkets mall13 skulle den totala 

kostnaden för företagen då uppgå till 6,4 miljoner kronor: 

En större administrativ börda kan tillkomma under förberedelsen till och 

deltagandet i en sandlådeverksamhet och dess tillhörande ansökningsprocess. Vi 

ser ett behov av att en korrekt ifylld ansökningsblankett, tillsammans med en 

utarbetad utvärderingsstrategi och exitstrategi samt samrådsredogörelse bifogas 

till ansökan för en sandlådeverksamhet. Detaljer om administrativa kostnader för 

företag som ansöker till en sandlådeverksamhet samt tillhörande kvantitativ 

analys kan utarbetas i en konsekvensutredning om en sandlådeverksamhet ska 

implementeras.  

Påverkan på konkurrensförhållanden 

På sikt kan innovationscentret fungera som ett forum för att sprida kunskap till 

branschaktörer och öka förståelsen kring lärdomar från en eventuell 

sandlådeverksamhet. Kunskapsspridning är en viktig del av 

sandlådeverksamheten eftersom det motverkar att enskilda aktörer ges 

marknadsfördelar på grund av informationsövertag. Det är därför viktigt att 

innovationscentret är öppet för alla, och att resultat och information om eventuella 

sandlådeprojekt är transparent.  

I modellen föreslås det att aktörer som söker till en sandlådeverksamhet inte ska 

kunna söka finansiella medel från Ei, bland annat för att det kan riskera att en 

aktör får konkurrensfördel gentemot andra aktörer. Vidare kan det argumenteras 

 

med elektronikfokus 316 kr/timme privat och 315 kr/timme offentlig. Medelvärdet av nämnda 

analytikertjänster beräknas till 329 kr/timme.  
13 I mallen är n antal frågor ett företag skickar in per år, h är tidsåtgången för företaget per fråga, N är 

antal relevanta företag, 𝑤𝑚𝑒𝑑är antagna medellönen för analytiker och 1,84 är ett schablonvärde för att 

ta hänsyn till overheadkostnader och andra avgifter. 
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för att det inte finns anledning att anta att affärsmodeller som kräver ett 

regulatoriskt undantag har större potential att generera samhällsekonomisk nytta 

än andra affärsmodeller. Merlin & Metis (2022) lyfter även att kommunala företag, 

såsom många lokalnätsföretag, inte bör söka stöd för verksamheter som inte har 

stöd av kommunallagen. Detta eftersom kommunala bolag generellt har tillgång 

till finansiering med relativt låga riskpremier och därmed en konkurrensfördel 

gentemot andra bolag.  

Det är av betydelse med transparens i urval- och ansökningsprocessen, med tydligt 

utformade urvalskriterier. Ett undantag som ges enbart till en aktör kräver högre 

grad av transparens än ett undantag som ges till samtliga aktörer inom en viss 

marknad. En policydriven sandlåda har möjlighet att göras tillgänglig för samtliga 

marknadsaktörer att ansöka till och är per definition inte diskriminerande, i 

jämförelse med en innovationsdriven sandlåda som är mer produkt- och 

aktörsspecifik. Ett förslag är att en oberoende utvärdering av sandlådeverksamhet 

genomförs regelbundet.  

En sandlådeverksamhet har möjlighet att bidra till informationsspridning och 

kunskapsöverföring. Det är av vikt att en eventuell framtida regulatorisk sandlåda 

inte blir ett forum som kan främja konkurrensbegränsande samarbeten mellan 

företag, särskilt horisontella samarbeten är problematiska.14 Genom att bland annat 

dela lärdomar och insikter från sandlådeprojekt kan information göras tillgänglig 

för övriga marknadsaktörer. Även om det finns hänsynstaganden relaterade till 

säkerhetsaspekter, integritet, IP-rättigheter med mera så finns det lärdomar som 

kan bidra till marknadsutvecklingen. Det är även av vikt att dela information i ett 

tidigt skede om sandlådor som kommer att genomföras, samt detaljer om hur den 

är tänkt att fungera. Exempelvis kan en projektsida användas där det framgår 

information om pågående och beviljade ansökningar, detta för att vissa aktörer inte 

ska få en otillbörlig informationsfördel. 

Annan påverkan på företag 

Ingen ytterligare påverkan på företag än de som har beskrivits i andra delar av 

konsekvensutredningen har identifierats.  

Särskild hänsyn till små företag 

Ett innovationscenter möjliggör ökad transparens och information till befintliga 

och nya aktörer som upplever att energimarknadens regelverk är svårnavigerade. 

Då en sandlådeverksamhet och dess resultat bör vara transparenta och lärdomar 

delas, kan små företag dra fördel av resultaten i framtiden om de resulterar i en 

policyändring. Det innebär att små företag kan ta fördel av resultaten som delas 

 
14 Konkurrensverket (2023). Horisontella samarbeten https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/lagar-

och-regler/samarbeten-som-begransar-konkurrensen/horisontella-samarbeten/ (Hämtad 2023-02-01) 

https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/lagar-och-regler/samarbeten-som-begransar-konkurrensen/horisontella-samarbeten/
https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/lagar-och-regler/samarbeten-som-begransar-konkurrensen/horisontella-samarbeten/
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med alla, utan att själva behöva ta risken att testa eller genomföra en eventuell 

sandlådeverksamhet.  

Konsekvenser för offentlig sektor 

Implementeringen av ett innovationscenter innebär en att en viss arbetsbörda och 

behov av resurser tillkommer för Ei. Men vi ser att ett innovationscenter kan skapa 

mervärde genom att tillgängliggöra information och därmed möjliggöra mer 

innovation, snabbare projektgenomföranden och mer effektiv energiomställning 

samtidigt som det även finns interna vinster. Befintliga funktioner och 

samordningsgrupper på Ei, exempelvis EFFEKT-dialogen, och interna 

arbetsgrupper kan få en gemensam plattform och samverka kring innovation och 

regelutvecklingsfrågor inom centret.  Behov av antal stödtimmar är svårt att 

uppskatta då en del av de frågor som inkommer kan vara av enklare karaktär och 

andra frågor kan antas behöva mer utredning för att kunna besvaras. Om vi antar 

att hela populationen om 750 skickar in en fråga per år som kräver en del 

utredningsarbete innan den kan besvaras, och varje ansökan kräver 5–10 antal 

stödtimmar från övriga enheter, blir antal stödtimmar mellan 3750–7500 timmar.  

Om vi utgår från SCB:s genomsnittliga lönenivå och antaget 160 timmar/månad 

arbetstid, och overheadkostnader för tidigare nämnda tjänster blir det 

605 kronor/timme.15 Sammantaget innebär det 2,3–4,5 miljoner kronor i kostnad för 

stödtimmar hos myndigheten per år förutsatt att 750 frågor inkommer till 

innovationscentret per år.  

Till FI:s innovationscenter inkom det 72 ärenden under år 2021, och 84 ärenden för 

år 2022 till e-post brevlådan. I jämförelse med FI:s innovationscenter, och vi antar 

att det inkommer 100 frågor per år som kräver del utredningsarbete innan det kan 

besvaras, och varje ansökan kräver 5–10 antal stödtimmar från övriga enheter, blir 

antal stödtimmar mellan 500–1000 timmar. 

Om vi likt tidigare exempel utgår från SCB:s genomsnittliga lönenivå och antaget 

160 timmar/månad arbetstid, och overheadkostnader för tidigare nämnda tjänster 

blir det 605 kronor/timme. Sammantaget innebär det 300 000–600 000 kronor i 

kostnad för stödtimmar hos myndigheten förutsatt att 100 frågor inkommer till 

innovationscentret per år.  

 
15 Enligt SCB lönestatistik har marknadsanalytiker/marknadsförare 305 kr/timme privat och 286,25 

kr/timme offentligt, nationalekonomer/makroanalytiker: 356 kr/timme privat och 272,5 kr/timme 

offentligt, affärsjurister 396,25 kr/timme privat (information om offentlig affärsjurist finns ej), ingenjörer 

med elektronikfokus 316 kr/timme privat och 315 kr/timme offentlig. Medelvärdet av nämnda 

analytikertjänster beräknas till 329 kr/timme. Kostnaden för stödtimmar beräknas genom att 

multiplicera medelvärdet om 329 kr/timme med ett schablonvärde om 1,84.  
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Ovanstående beräkningar av kostnader för stödtimmar hos myndigheten är endast 

uppskattningar, och vi tolkar det som mer troligt att det kan tänkas inkomma ett 

liknande antal ärenden som för FI:s innovationscenter.  

Samverkan bör även ske med andra myndigheter i Sverige och fånga upp 

eventuella behov av tvärsektoriella verksamheter. Om den samverkansaccelerator 

som Komet har föreslagit realiseras bör innovationscentret vara Ei:s kontaktyta 

med övriga myndigheter som ingår i samverkan. Den sammanlagda kostnaden för 

de förslag som presenteras i Förnya taktiken i takt med tekniken – förslag för en 

ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning (SOU 2022:68), beräknas uppgå till 

20 miljoner per år. Varav en samverkansaccelerator i tvärsektoriella frågor 

beräknas uppgå till 10 miljoner per år som en direkt kostnad för staten (se tabell 

nedan hämtad från SOU 2022:68).  

Tabell 2 Direkta kostnader för staten (SOU 2022:68) 

Förslag Personal- och projektkostnader 

Samverkansaccelerator i tvärsektoriella frågor 10 miljoner kr/år 

Löpande utredningsuppdrag inom strategiskt  

viktiga områden 

5 miljoner/år och område 

Testa nya arbetssätt inom kommittéväsendet (omfördelas inom befintliga anslag) 

Prioritera regelvård i samband med  

utredningsarbete 

0,5 miljon/år 

Ett utvecklingsprogram för en innovativ och  

samverkande statsförvaltning 

(omfördelas inom befintliga anslag) 

Myndighetsgemensam arbetsgrupp för kunskap  

om ansvarsfull teknik 

5–10 % extra tid och därmed ökade  

personalkostnader per utredning 

Enligt Komet bidrar de förslag som presenteras till näringspolitiska samt 

förvaltningspolitiska mål, och därmed bör insatserna finansieras inom 

statsbudgetens utgiftsområde 1 Rikets styre, 2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltningen eller 24 Näringsliv. Komets förslag om att flera utpekade 

myndigheter ska ges i uppdrag att främja kunskap och metodutveckling för 

ansvarsfull teknikutveckling samt att förvalta och utveckla ett webbaserat verktyg 

kan komma att innebära vissa merkostnader för myndigheterna. Förslaget kan 

betraktas som ett förtydligande av rådande bestämmelser för bland annat Vinnova 

och Tillväxtverket (SOU 2022:68).16 

 
16 Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning 

och utveckling av effektiva innovationssystem, Förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för 

innovationssystem. Tillväxtverket ska främja en hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional 

tillväxt, Förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket. 
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7.7 Miljömässiga konsekvenser 

Ei bedömer att förslaget får vissa positiva miljömässiga effekter. Om förslaget 

genomförs kommer förutsättningarna för ökad innovation att förbättras. Genom 

ökad innovation bidrar förslaget till energiomställningen och ett hållbart och 

klimatneutralt samhälle. Omfattningen och komplexiteten i att omdana 

energiförsörjningen så snabbt som möjligt utan att göra avkall på viktiga 

funktioner understryks av många aktörer. Särskilt komplext blir det när 

omdaningen sker med ambitionen att undvika juridiska fallgropar, ekonomisk 

ineffektivitet och miljömässig suboptimering. Samtidigt är det ett faktum att 

klimatkrisen utgör ett allvarligt hot mot välstånd och trygghet i Sverige och i 

världen. Energiomställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle utgör en 

central del i klimatomställningen och är påtagligt brådskande. Det ställer krav på 

åtgärder inom alla sektorer, men särskilt viktig är energisektorn.  

Ei behöver vara redo att hantera även det som ännu inte är känt och kunna hantera 

nya idéer och lösningar. Försöksverksamhet är ett anpassningsbart arbetssätt som 

har potential att utgöra en strukturerad, utforskande och lärande arbetsmetod för 

att utveckla och införa nya lösningar. Myndigheter har svårt att hantera komplexa 

och sektorsövergripande frågeställningar och samhällsutmaningar. Om dessa 

utmaningar inte möts av ändamålsenliga regler och arbetssätt kan innovation 

hindras. 

7.8 Sociala konsekvenser 

Innovationer kan, utöver att bidra till lösningar på nuvarande och framtida 

problem, även leda till nya affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga företag som 

kan bidra till ekonomisk tillväxt i Sverige. 

7.9 Ikraftträdande och informationsinsatser 

Som en del av den stegvisa implementeringen kan ett innovationscenter inrättas på 

myndigheten utan behov av lagändring. Information om ett innovationscenter och 

regulatoriska sandlådor kommer att finnas på Ei:s webbplats, www.ei.se, med 

löpande uppdateringar. Utöver det kommer Ei att anordna ett seminarium under 

första halvan av 2023 där myndigheten informerar om rapporten och vägen 

framåt.  

Till en början kan innovationscentret verka för att ge innovatörer vägledning 

kopplat till energimarknadens regelverk. Om regulatoriska sandlådor ska 

implementeras kan det juridiska ramverkets utformning utredas efter att 

innovationscentret varit i drift ett tag.   

http://www.ei.se/
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7.10 Samråd 

Inom ramen för detta arbete har Ei haft en rad samtal med aktörer. Inom ramen för 

EFFEKT-dialogen genomfördes ett rundabordssamtal om regulatoriska sandlådor 

den 25 april 2022.  

Projektet har även en intern och en extern referensgrupp kopplade till projektet 

Den externa referensgruppen består av olika aktörer inom 

energimarknadsområdet samt svenska myndigheter som via projektsidan har 

anmält intresse att delta. Inom ramen för externa referensgruppen har en enkät 

skickats ut för att samla in information om behov, utformning och potentiella 

undantag (se bilaga 3). Under projektets gång har det även genomförts 

kontinuerliga seminarier samt fördjupande fokusgruppsintervjuer med externa 

referenspersoner.  

En majoritet av de intervjuade marknadsaktörerna är positivt inställda och 

efterfrågar regulatoriska sandlådor. Några belyser även att Ei bör främja 

innovationsverksamhet på ett tydligare sätt för att underlätta 

marknadsintroduktion av nya produkter, tjänster och modeller. För att möjliggöra 

den omfattande energiomställningen som Sverige befinner sig i krävs det en 

medvetenhet och ett dynamiskt förhållningssätt kring strukturella och 

regelmässiga ändringar. 

I intervjuerna belyser respondenterna att både policy- och innovationsdrivna 

sandlådor efterfrågas och att Ei bör inta en alltmer proaktiv roll i utveckling och 

anpassning av regelverken utifrån marknadernas behov. Vidare framförs att Ei bör 

utarbeta en djupare förståelse för marknadens och teknikens utveckling för att 

marknadsförutsättningarna ska kunna utvecklas för framtidens behov. 

Genom att inkludera ett informations- eller innovationscenter i modellen för en 

regulatorisk sandlåda tror vissa respondenter att det kan underlätta för aktörer att 

navigera i ett brokigt energimarknadslandskap. Ett sådant center kan även bjuda 

in fler och nya aktörer på marknaden att få möjlighet att se om deras produkter, 

tjänster eller affärsmodeller är möjliga att testa i en regulatorisk sandlåda eller få 

klarhet i om de redan kan testas inom nuvarande regelverk. 

Merlin & Metis (2022) belyser att det framkom i intervjuer att respondenter ansåg 

att regelverken har en tendens att släpa efter marknadsutvecklingen, och att detta 

kan riskera att hämma innovationstakten. Marknadsaktörer framför att det har 

funnits tillfällen i regleringssammanhang inom elnätsområdet där 

implementeringen av en sandlåda hade kunnat resultera i bättre utformad 

reglering. Ett flertal intervjuer lyfter behovet av en bättre dialog med Ei avseende 

den regulatoriska utvecklingen. 
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Intervjuer med tillsynsmyndigheter visar, liksom litteraturen, att resursbehovet 

ofta är som störst när arbetet initierats hos myndigheten, och minskar när inlärning 

skett både hos marknadsaktörer och hos myndigheten internt. Bristande resurser 

har påpekats som ett problem i flera länder, eftersom det kan medföra att 

handläggningstiden förlängs. Det kan i sin tur motverka verksamhetens mål att på 

ett agilt sätt kunna svara till marknadernas behov av innovation. 

Inom ramen för projektet har det även genomförts en konsultstudie som innehåller 

en internationell omvärldsbevakning av befintliga regulatoriska sandlådor i olika 

europeiska länder, en sammanställning av en intervjustudie bland 

marknadsaktörer samt ett förslag på en modell för sandlådeverksamhet.  

7.11 Kontaktpersoner 

Melina Kotsinas, melina.kotsinas@ei.se, 016-542 91 43 

Therése Hindman Persson, therese.hindman.persson@ei.se, 016-16 25 64 
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8 Ord- och begreppslista 

ACM Autoriteit Consument & Markt. Nederländernas motsvarighet till Ei.  

Agilt arbetssätt härrör från början från mjukvaruindustrin. Själva ordet agil 

kommer från engelskans ”agile” och betyder lättrörlig eller smidig. Agila arbetssätt 

bygger på att man arbetar iterativt och utforskande för att lösa problem och 

utveckla nya idéer, processer och erbjudanden. (Beskrivning hämtad ur SOU 

2022:68) 

ARERA L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Italiens 

motsvarighet till Ei.  

BMWK Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Tysklands 

motsvarighet till Klimat- och näringslivsdepartementet. 

BNetzA Bundesnetzagentur är en myndighet som reglerar post, 

telekommunikation, järnväg och elektricitet samt gas i Tyskland.  

CEER Council of European Energy Regulators. Samarbetsorganisation för 

europeiska regleringsmyndigheter inom energimarknader. 

CEPA Cambridge Economic Policy Associates. Konsultföretag. 

CRE Commission de Régulation de l’Ènergie. Frankrikes motsvarighet till Ei. 

DCC Anslutning av förbrukare.  

DGEC Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Frankrikes motsvarighet till 

Energimyndigheten (Beskrivning hämtad ur Merlin & Metis 2022). 

DSO Distribution System Operator, Distributionsnätsoperatör. 

EDSEP Experiments in Decentralised Sustainable Electricity Production, 

Nederländernas sandlådeprogram. 

EFFEKT-dialogen EFFEKT-dialogen står för EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens 

KapacitetsbrisT 

Ei Energimarknadsinspektionen 

EU Europeiska unionen  
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EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nederländernas motsvarighet 

till Klimat- och näringslivsdepartementet. 

Fast, Frank, Feedback Ofgems informationscenter 

FI Finansinspektionen 

Försök är sådant arbete som innebär test och verifiering av nya lösningar i verkliga 

miljöer, under kontrollerade former och med tydliga avgränsningar. Ett och 

samma försök kan inkludera test och verifiering av flera nya lösningar samtidigt. 

(Beskrivning hämtad ur SOU 2022:68) 

Innovation är att på ett nytt sätt kombinera kunskap, idéer och resurser för att 

bättre och mer effektivt uppfylla ett behov. En innovation kan vara en ny produkt, 

tjänst, arbetssätt, process, organisationsform eller systemändring som 

implementerats, sprids och ersätter tidigare lösningar. (Beskrivning hämtad ur 

SOU 2022:68) 

ISGAN International Smart Grid Action Network, som är verksam inom ramen för 

International Energy Agency (IEA) 

KKV Konkurrensverket 

Komet Kommittén för teknologisk innovation och etik 

Komplexa problem (en. wicked problem) kännetecknas av att vara föränderliga och 

att de kan vara svåra att avgränsa. Problemen är flerdimensionella och inkluderar 

många olika aktörer som återfinns inom flera olika sektorer. Försök att lösa dessa 

problem kan leda till oväntade konsekvenser eftersom de påverkas av många olika 

variabler (Beskrivning hämtad ur SOU 2022:68). 

LSE Lag (1994:1776) om skatt på energi 

NRA National Regulatory Authority. Ei är NRA i Sverige. 

Ofgem The Office of Gas and Electricity Markets, Storbritanniens motsvarighet till 

Ei 

Regelverk kan vara lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, EU-rätt och 

internationell rätt, riktlinjer och vissa standarder (Beskrivning hämtad ur SOU 

2022:68).  

Regulatoriska sandlådor är ett policyverktyg som gör det möjligt att skapa 

kontrollerade utrymmen där innovatörer och intressenter under ett förenklat 
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regelverk kan få möjlighet att testa nya innovativa produkter, tjänster och 

affärsmodeller under en begränsad tid. 

RfG Kommissionsförordning om nätanslutning av generatorer 

Samverkan kan i bred bemärkelse förstås som interaktioner mellan aktörer med 

olika organisatorisk tillhörighet. Interaktionerna medger en hög grad av bibehållen 

autonomi, där det grundläggande generella motivet för samverkan är att hantera 

utmaningar på ett bättre sätt än om aktörerna hade agerat enskilt (Beskrivning 

hämtad ur SOU 2022:68).  

SINTEG Smart Energy Showcases – Digital Agenda for the Energy Transition. 

Tysklands sandlådeprogram. 

TSO Transmission System Operator, transmissionsnätsföretag. Svenska Kraftnät är 

TSO för elnätet i Sverige. Swedegas är TSO för gasnätet i Sverige. 

Tvärsektoriella frågor beskriver frågor som kräver insatser inom flera olika regel- 

och verksamhetsområden för att politiken ska förverkligas. När det gäller 

innovation handlar det ofta om att de nya lösningarna skär över flera regelverk 

eller över flera departements och myndigheters ansvarsområden (Beskrivning 

hämtad ur SOU 2022:68).  
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Bilaga 1 Identifierade 

användningsområden för 

regulatoriska sandlådor  

Nedanstående frågor är hämtade ur Veseli et al. 2021, och studien analyserar flera 

potentiella användningsområden för regulatoriska sandlådor vid implementering 

av Ren Energi-paketet och andra europeiska regelverk. Studiens avsikt var att 

prioritera de potentiella användningsområden som beslutsfattare och 

regelutvecklare bör fokusera på. Författarna bedömer att behovet av regulatoriska 

sandlådor sannolikt ser likadant ut i andra EU-länder, men påpekar att det 

nationella regelverkets detaljnivå kan variera och därmed även behovet av att 

justera och implementera detaljerade regelkrav. I studien presenteras 15 frågor 

vars utredning och implementering skulle kunna gynnas av att testas i 

regulatoriska sandlådor. Studien presenterar även tre förslag som skulle kunna 

gynnas av en regulatorisk sandlåda på EU-nivå.17 

1 Proximity criteria for energy communities: what shall be the parameters with 

which proximity is legally defined? 

2 Gas network limits: what adjustment of standards can be made to increase the 

allowed proportion of hydrogen or biogas while maintaining network safety 

and energy quality? 

3 Dynamic electricity network tariffs: what kind of dynamic tariffs (instead of 

static kWh- or kW-dependent ones) may enable supportive customer behaviour 

in smart grids? 

4 Gas network feed-in: to what extent can the standards be adapted to allow for 

the direct feed of hydrogen or biogas into the gas grid? 

5 Compliance with being a supplier: how can standards be adapted to facilitate 

the market entry of new-type energy market players (e.g. aggregators, energy 

communities)? 

6 Non-profit orientation of energy communities: should profit-oriented service 

providers be eligible to operate and manage (not: legally control) energy 

communities? 

 
17Argjenta Veseli, Simon Moser, Klaus Kubeczko, Verena Madner, Anna Wang, Klaus Wolfsgruber, 

Practical necessity and legal options for introducing energy regulatory sandboxes in Austria, Utilities 

Policy, Volume 73, 2021, 101296, ISSN 0957-1787, https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101296. 
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7  ICT for distribution network control: should there be a 

harmonisation/standardisation among distribution system operators as 

different technologies may hamper the introduction of smart services? 

8 Central platforms for power grid data: how can the provision of actual and 

near-time data (smart meter, transformers, power flows) be organised to enable 

smart services? 

9 Exemptions from electricity network tariffs: should distribution system 

operators be able, based on a sound method, to decrease a customer’s charges 

in case of network-supporting behaviour? 

10 Network tariff exemptions for system-relevant technologies: which 

technologies’ (future) system relevance justifies exemption? (E.g. batteries, 

power-to-gas/heat, pumped storage.) 

11 Eligibility of smart technologies as network costs: how can the regulatory 

acceptance of using smart technologies instead of standard network extension 

be mainstreamed? 

12 External relations of energy communities: how should energy communities 

interact with the rest of the electricity system (control power, balancing, market 

participation)? 

13 Network operator benchmarking: what should be the parameters to assess the 

efficiency and innovation of network operators? 

14 Real-time electricity network status (‘traffic light system’): what are the 

parameters that define the status of the grid, and what restriction of market 

actions should be associated? 

15 Control energy market participation: should there be more specific 

requirements to enable smart technologies and renewables to participate? 

• Participation in energy communities: should large companies be allowed to 

participate? 

• Storage and power-to-gas system operation: should distribution system 

operators be allowed to own, develop, manage, or operate storage and power-

to-gas systems? 

• Virtual power plant operation: should distribution system operators be 

allowed to own, develop, manage, or operate so-called virtual power plants? 
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Bilaga 2 Tabell omvärldsbevakning 

 Storbritannien Nederländerna Italien Tyskland Frankrike 

Bakgrund Sandlådan introducerades 

2017 som en del av Ofgems 

Innovation Link-program. 

Syftet är att tillåta 

innovatörer experimentera 

och testa nya produkter på 

marknaden, utan att ge 

avkall på konsumentskydd. 

Varje test förväntas ha 

tydliga lärandemål, för att 

därefter kunna utvärdera 

idéns genomförbarhet. Den 

är även en plattform där 

Ofgem (NRA) kan samarbeta 

med innovatörer för att 

samla kunskap om möjliga 

policyreformer. 

Under 2011 initierade den nederländska 

regeringen 12 pilotprojekt för smarta 

elnät, för att undersöka integrationen av 

distribuerad produktion, lagring, och 

efterfrågeflexibilitet. Dessa projekt 

visade sig kräva nya former av styrning, 

och även förändringar av det juridiska 

ramverket. Som en konsekvens, trädde 

förordningen "Experiment in 

Decentralized Sustainable Electricity 

Production" (EDSEP) ikraft, med syftet 

att utveckla denna typ av experiment 

vidare. 

Sedan 2010 har en bred 

palett av olika former av 

dynamisk reglering 

lanserats i avsikt att stötta 

innovation. Det är ARERA 

(NRA) som driver 

processerna och beviljar 

olika former av dynamisk 

reglering. Utvecklingen har 

gått från lokala pilotprojekt 

mot mer nationella 

undantag i regleringen som 

avser samtliga marknads-

aktörer. 

The Federal Ministry for 

Economic Affairs and 

Climate Action (BMWK) 

tillkännagav "Smart Energy 

Showcases – Digital 

Agenda for the Energy 

Transition (SINTEG)"- 

programmet 2015, som en 

del av den större 

satsningen “Innovative 

Digitization of German 

Business”. Geografiskt 

begränsade konsortier 

kunde ansöka till 

programmet, vars två 

viktigaste komponenter är 

finansiering samt en legal 

experimentklausul. 

Sandlådan formaliserar 

den regulatoriska 

strukturen kring 

experiment som involverar 

åtkomst till, och 

användning av, elnät. 

Strukturen på sandlådan 

gör att Frankrikes NRA, 

Commission de Régulation 

de l'Energie (CRE) även 

kan följa experimenten 

och få regelbunden 

feedback. 
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 Storbritannien Nederländerna Italien Tyskland Frankrike 

Målsättning 

(policy/innovation) 

Sandlådan är innovations-

driven, men i framtiden 

kommer Ofgem att överväga 

att introducera policydrivna 

sandlådor (regulatoriska 

experiment). 

Sandlådan är policydriven med målet att 

undersöka potentialen för lokala 

energisystem. Ett annat uttalat syfte är 

även att identifiera nödvändiga 

förändringar i ellagen (Electricity Act) för 

att stödja energiomställningen. 

Sandlådan är policydriven 

och har tills nu primärt 

fokuserat på el. ARERA 

baserar sitt arbete på 

rekommendationer från 

CEER. De olika 

regulatoriska experimenten 

utgår ifrån fem 

innovationsmål. 

Sandlådan är en 

kombination av en policy- 

och innovationsdriven 

sandlåda, med 

målsättningen att utveckla 

lösningar för en smart 

förnybar elförsörjning som 

sedan kan rullas ut i en 

större skala. 

Sandlådan är policydriven, 

på så sätt att den explicit 

behandlar tillgång till 

elnät. Inom ramen för 

detta är den dock 

innovationsdriven, 

eftersom det inte finns 

någon annan begränsning 

vad gäller typen av 

teknologier eller 

produkter. 
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 Storbritannien Nederländerna Italien Tyskland Frankrike 

Styrelseskick  Sandlådan drivs av Ofgem. 

Beroende på om en begäran 

om undantag avser 

branschkoder, rådfrågas 

även de s.k. 

kodadministratörerna (code 

administrators). 

The Ministry of Economic Affairs and 

Climate Policy initierade EDSEP genom 

en s.k. verkställande order. 

Administrationen kring ansökningar 

hanteras av Netherlands Enterprising 

Agency (RVO). NRA har endast en 

begränsad roll. 

Sandlådan drivs av ARERA 

som självständigt kan 

initiera regulatoriska 

experiment (ex-ante-

modell). Besluten fattas 

efter en publik 

konsultation, vilket bidrar 

till en förbättrad 

transparens i 

beslutsprocessen. De 

regulatoriska undantagen 

(pilotförordning), avser att 

hantera förändrade 

förutsättningar/nya frågor 

som påverkar elsystemet. 

Pilotförordningen ska ses 

som ett experimentellt 

verktyg, för att sedan 

utforma en permanent 

förordning. 

BMWK är endast i liten 

skala involverad i det 

operativa arbetet. NRA 

hanterar ansökningar om 

finansiering ifrån 

programmet, samt frågor 

relaterade till 

experimentklausulen. 

Project Management Jülich 

arbetar även dem med 

vissa funktioner relaterade 

till projektfinansiering. 

NRA har huvudansvaret 

för sandlådan. Den 

ansvarar för utlysningar, 

och samarbetar även med 

respektive aktör för att 

identifiera eventuella 

regulatoriska hinder. CRE 

ansvarar även för den 

första bedömningen av 

ansökan, och skickar den 

sedan eventuellt vidare till 

Directorate General of 

Energy and Climate 

(DGEC) för vidare 

bedömning. Beroende på 

typ av ansökan, kan 

antingen NRA, DGEC, eller 

båda gemensamt vara 

ansvariga för 

bedömningen 
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Behörighet Sandlådan är tillgänglig för 

alla aktörer som interagerar 

med reglerade 

energimarknader. 

Behörighet att ansöka begränsades till 

två typer av organisationer: Energy 

communities (jmf Energikooperativ) och 

housing associations (jmf 

bostadsföreningar, dock troligtvis 

mestadels ägarlägenheter). 

Regulatoriska undantag 

ges av ARERA och kan 

nyttjas av marknadsaktörer 

såsom nätägare, nätkunder 

och tredje part, (exempelvis 

aggregatorer och 

leverantörer av IHDs (In-

Home Devices anslutna 

bakom mätaren). 

Till utlysningen kunde 

geografiskt begränsade 

konsortier ansöka om att 

bli s.k. “energy showcase”-

regioner. Fem regioner 

beviljades, med totalt runt 

200 aktörer. Vad gäller 

finansiering, är det endast 

de 200 deltagarna, samt 

aktörer med kontrakt med 

någon av deltagarna, som 

har rätt att ansöka. 

Det finns ingen 

begränsning vad gäller typ 

av organisationer som har 

behörighet att ansöka till 

sandlådan. CRE har även 

möjlighet att definiera 

"teman" för olika 

utlysningar. Hittills har 

dock ingen av 

utlysningarna infört några 

begränsningar vad gäller 

typ av behöriga projekt. 

Juridiskt ramverk Någon experimentklausul 

utanför Ofgems juridiska 

kompetens behövs inte. 

Undantag kan göras med 

avseende på regler som 

Ofgem kontrollerar 

(vanligtvis licenser) eller, 

under vissa omständigheter, 

nu även från vissa industry 

codes. 

Inga ändringar i lagstiftningen behövdes 

för att möjliggöra sandlådan, eftersom 

den nederländska ellagen redan tillät 

dessa typer av experiment (dock inte 

initierade av NRA). Sandlådan tillåter 

temporära undantag för kooperativ som 

övertar majoriteten av de uppgifter som 

distributören och elleverantören normalt 

har ensamrätt för. Kooperativet kan 

därmed bli både producent, leverantör 

och förvaltare av det lokala 

distributionsnätet. 

Italiensk lagstiftning (lag 

481/1995) medger ARERA 

att självständigt verkställa 

regulatoriska experiment 

efter en publik 

konsultation. I allmänhet 

har ARERAs användning av 

dynamisk reglering inte 

krävt förändringar av 

lagstiftningen – initiativ 

som stödjer innovation har i 

stället skett under ordinarie 

rättsliga befogenheter. 

SINTEG-förordningen i sig 

var tillräcklig för att initiera 

programmet, och inga 

ytterligare lagändringar har 

varit nödvändiga. Vad gäller 

typen av undantag, är 

dessa väldigt beroende på 

typ av projekt, men ett 

centralt tema är att inte 

behöva en vanlig licens för 

rätten att bedriva 

nätverksamhet. 

Frankrikes 

nationalförsamling 

stiftade 2019 lagen om 

energi och klimat, vilken 

innehöll bestämmelser om 

en regulatorisk sandlåda. 

Undantagen avser endast 

villkoren för tillträde och 

användning av el- och 

gasnäten. 
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Tidsperspektiv Sandlådan är sedan 2020 

öppen för kontinuerliga 

ansökningar, efter att 

ansökningstiderna tidigare 

varit begränsade. Beroende 

på typ av undantag finns det 

olika tidslängder för hur 

länge testerna kan pågå. I 

teorin rör sig detta oftast om 

ett spann om 2–4 år, men i 

praktiken har samtliga 

godkända ansökningar haft 

en tidsram om 2 år. 

Sandlådan var öppen för ansökningar 

mellan 2015 och 2018. Längden på 

testperioden är vanligtvis tio år, men 

med möjlighet till förlängning. 

ARERA har arbetat med 

regulatoriska experiment 

sedan 2010. Regulatoriska 

undantag i Italien har 

primärt beviljats för 

perioder om 3–4 år. 

Programmet var aktivt 

under fem år, maj 2017-

juni 2022. 

Den första utlysningen 

löpte mellan juni till 

september 2020, och den 

andra utlysningen löpte 

mellan september och 

december 2021. 

Undantag kan beviljas för 

högst 4 år i taget, med 

möjlighet att förnyas en 

gång. 

Testavgränsningar Ofgem kan endast bevilja 

undantag från regelverk som 

de själva har utformat (med 

vissa undantag för industry 

codes). Det finns dessutom 

principer som aldrig avviks 

från, såsom 

uppförandekoder (standards 

of conduct) som kräver att 

licensierade leverantörer 

behandlar kunder rättvist). 

Antal deltagare i ett projekt kan vara 

högst 10 000, och med en 

produktionskapacitet på högst 5 MW. 

Vidare kräver EU-lagstiftning 

tredjepartstillträde till nätverk, vilket gör 

att deltagarna alltid måste ha rätt att 

byta elleverantör. Ett annat område är 

förbudet mot dynamiska nättariffer, 

vilket väsentligen försvårar incitamenten 

att utveckla balanstjänster inom 

projekten. 

Initialt begränsades 

ARERAs initiativ inom 

dynamisk reglering till el, 

men med start 2022 

kommer även olika initiativ 

inom gröna gaser att 

innefattas. 

Det finns geografiska 

begränsningar för var 

testerna tillåts äga rum, 

och endast de ursprungliga 

godkända 

projektdeltagarna (eller de 

aktörer som har direkta 

kontrakt med dessa) har 

rätt att söka finansiering. 

När det gäller möjligheten 

till regulatoriska undantag, 

bestäms dessa ifrån fall till 

fall i samråd med 

regleringsmyndigheten. 

Undantagen avser endast 

villkoren för tillträde och 

användning av el- och 

gasnäten. Experimenten 

får inte göra avkall på 

leveranssäkerheten, eller 

ifrån andra aspekter av 

systemoperatörernas 

uppdrag. 
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Finansiering Sandlådan tillhandahåller 

inte finansiering. De sökande 

måste i stället visa att deras 

innovation redan har 

tillräcklig finansiering för att 

kunna genomföra testet 

genom privat eller annan 

statlig finansiering. Ett 

exempel på statlig 

finansiering är den 

Strategiska 

Innovationsfonden (Strategic 

Innovation Fund) som Ofgem 

själva har tagit initiativ till. 

Ingen finansiering kopplas till sandlådan. 

Däremot kan deltagarna ansöka om 

andra bidrag, både nationella och ifrån 

EU-organ. 

Privata aktörer finansierar 

själva kostnader 

förknippade med de 

regulatoriska undantagen. 

Nätägare har sedan 

mestadels kunnat 

kompensera sig för 

merkostnaderna genom 

högre tariffer. 

Projektdeltagarna kan bli 

kompenserade för sina 

kostnader för att 

genomföra ett visst test. 

Ersättningen är retroaktiv, 

och den sökande måste 

vara projektdeltagare eller 

inneha ett kontrakt med en 

sådan. BMWK har avsatt 

230 miljoner euro totalt för 

detta. 

Sandlådan erbjuder inte 

finansiering. CRE är även 

tydlig med att projekt som 

endast begär ett undantag 

från att t.ex. betala 

nättariffer inte kommer 

att bli godkända. 
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Exitstrategi Aktören måste redan i 

ansökningsprocessen visa 

att de har utarbetat en exit-

strategi. Aktören måste visa 

att de har beaktat olika 

möjligheter när testperioden 

är över. Detta kan 

exempelvis vara att fortsätta 

aktiviteten men acceptera 

den regulatoriska risk som 

detta bär med sig, eller att 

återgå till “business-as-

usual”. 

Om regleringsmyndigheter och andra 

intressenter bedömer att experimenten 

leder till samhällsekonomisk nytta, är 

det möjligt att projekten blir permanenta 

genom ny lagstiftning. För närvarande 

finns dock inga sådana planer. Om ingen 

ny lagstiftning kommer på plats kommer 

experimenten att avslutas, och den 

reguljära lagstiftningen träder i kraft. 

Dock finns redan nu ny, liknande 

lagstiftning på plats som möjliggör för 

liknande initiativ. 

Redan när en aktör ansöker 

ska en kostnadsnyttoanalys 

presenteras, som sedan 

följs upp. Varje regulatoriskt 

undantag följs upp genom 

halvårsvisa rapporter och 

en publik slutrapport. 

Undantagen kan justeras 

under perioden som det 

regulatoriska experimentet 

pågår, och målsättningen 

är att skapa en övergång till 

en permanent reglering. En 

sömlös övergång från 

regulatoriskt undantag till 

permanent reglering 

förutsätter en utvärdering 

innan undantagsperiodens 

slut, men möjliggör för 

aktörer involverade i det 

regulatoriska experimentet 

att fortsätta sin verksamhet 

utan stopp. 

Programmet utvärderas för 

närvarande och ingen tydlig 

exitstrategi har 

identifierats. Vi [Merlin & 

Metis 2022] bedömer det 

heller inte som sannolikt 

att exit-strategier har varit 

avgörande i bedömningen 

av ansökningarna, till 

skillnad från till exempel 

Storbritannien. Eftersom 

alla projekt har samma 

slutdatum (22 juni 2022), 

vilket från början har 

kommunicerats av BMWK, 

har samtliga deltagare varit 

väl medvetna om 

begränsningen av 

testperioden. 

Baserat på feedback och 

resultaten av 

experimentet, kan CRE 

föreslå regulatoriska eller 

lagliga ändringar för att 

hantera eventuella hinder 

som identifierats. CRE 

publicerar även en 

utvärdering av 

experimentet. Det 

förefaller inte som att 

exitstrategier är med i 

bedömningsgrunden av 

ansökningarna. 
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Konsumentskydd  Ansökan måste visa att 

innovationen har potential 

att generera 

konsumentnytta och att 

konsumenterna kommer att 

skyddas under testperioden. 

Eventuella potentiella risker 

bör inte överföras från 

innovatören till 

konsumenterna. Ofgem kan 

införa skyddsåtgärder 

(safeguards) för att 

säkerställa detta. 

Konsumentskyddet tillvaratas delvis 

genom det faktum att konsumenterna 

själva kontrollerar själva projekten. 

Vidare är energikooperativ som “frivilliga 

juridiska enheter som är icke 

vinstdrivande. Detta bör i sig ytterligare 

minska riskerna för konsumenterna. 

ARERA övervakar 

regelbundet utvecklingen 

av projekten, bedömer 

preliminära resultat och 

inför korrigerande åtgärder 

vid behov. Slutligen 

offentliggörs 

projektresultaten för att 

möjliggöra extern 

utvärdering och spridning 

av bästa praxis. 

En grundläggande tanke 

med programmet är att 

konsumenterna ska 

skyddas, speciellt 

finansiellt. Ett tydligt 

exempel är systemet för 

finansiell kompensation när 

konsumenter har 

medverkat till 

efterfrågeflexibilitet, 

speciellt sådan som 

inbegriper balanstjänster. 

Undantag kan inte beviljas 

om de leder till att 

nätoperatörerna inte kan 

garantera leverans-

säkerheten. 
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Utvärdering Av de 67 projekt som 

ansökte till sandlådan under 

de första två perioderna, 

godkändes sju projekt för 

undantag, men i slutändan 

var det endast tre stycken 

som faktiskt genomfördes 

Totalt har FFF-funktionen fått 

ansökningar ifrån 490 

aktörer, varav ungefär 370 

stycken har lett till någon typ 

av regulatorisk rådgivning 

ifrån Ofgem. 

Totalt inkom 20 ansökningar varav 17 

beviljades. Utav dessa är endast fem 

projekt tekniskt sett fortfarande aktiva 

inom ramen för experimentet, men flera 

ytterligare projekt är fortfarande aktiva 

utan att använda sig av något 

regulatoriskt undantag. 

ISGAN konkluderar 

övergripande att det 

italienska arbetet med 

regulatoriska experiment 

efter tio år kan konstateras 

ha varit framgångsrikt i att 

främja innovation inom el-

sektorn. Avseende valet av 

övergripande modell för 

dynamisk reglering, 

konstaterar ARERA att det 

inte finns någon lösning 

som generellt är bättre än 

andra för att hantera 

innovation, utan att det 

behövs en regulatorisk 

verktygslåda med flera 

verktyg. ARERA ser ex-ante 

pilotförordningar som det 

mest intressanta verktyget 

för deras behov i nuläget. 

Fem regioner beviljades, 

med totalt runt 200 aktörer 

(företag, forskningsinstitut, 

kommuner, lokala distrikt, 

och delstater). 

Vi [Merlin & Metis 2022] 

har endast funnit 

information om 

utvärdering av den första 

utlysningen, där 10 av 42 

inkomna ansökningar 

hade beviljats undantag 

vid tiden för utvärderingen. 
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Designval Designen har genomgått tre 

övergripande förändringar: 

1) Under 2018 introducerade 

Ofgem tjänsten "Fast, Frank 

Feedback" för att ge 

innovatörer möjlighet att få 

råd utan att behöva ansöka 

till själva sandlådan. 

2) Som en lärdom ifrån de 

första sandlådorna insåg 

Ofgem att innovatörer ibland 

behövde lättnad från 

branschkoder, vilket ledde 

till att Elexon samt 

ElectraLink sedan 2020 nu 

är involverade. 

3) Sandlådan är sedan 2020 

öppen för kontinuerliga 

ansökningar, efter att 

ansökningstiderna tidigare 

har varit begränsade. 

Designen har inte ändrats under 

sandlådans gång, men sandlådan har 

lett till relaterade typer av legala 

reformer. Exempelvis utarbetas nu en ny 

energimarknadslag. Här ingår bland 

annat förenklade regler för små 

elleverantörer (med färre än 500 

kunder). Dessutom introducerades 

Energy Transition Act 2018, vilken 

exempelvis tillåter att nätägarna själva 

utför vissa experiment. 

ARERA har testat flera olika 

designval, men använder 

idag primärt en ex-ante-

reglering för att stödja 

innovation i stor skala. 

ARERAs ambition är att 

skapa ett 

förhandsregelverk som 

definierar en 

övergångsordning för att 

hantera en ny fråga som 

påverkar energisystemet. 

BMWK tillkännagav nyligen 

att regulatoriska sandlådor 

i framtiden kommer att 

vara en integrerad del av 

den allmänna 

finansieringen ifrån BMWK, 

under arbetsnamnet 

"Regulatory sandboxes of 

the energy transition". 

Ansökningarna är öppna för 

alla ämnesområden inom 

tillämpad F&U. 

CRE kan definiera 

"teman", där endast vissa 

typer av projekt kan 

ansöka. Dock har CRE inte 

utnyttjat denna möjlighet 

för någon av de två första 

utlysningarna. Det stora 

antal ansökningar som 

togs emot under den 

första utlysningen – där 

majoriteten lämnades in 

vid eller nära deadline – 

skapade en administrativ 

börda för CRE. För att 

undvika detta problem 

under den andra 

utlysningen, bad CRE 

aktörerna att kontakta 

dem före slutet av 

utlysningsperioden. 
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Samverkan Eftersom Ofgem i princip är 

självbestämmande när det 

kommer till beslut om 

sandlådan behövs inget 

formellt samarbete med 

andra offentliga organ. 

RVO anordnade seminarier ett par 

gånger om året med tidigare 

projektdeltagare. Flera utvärderingar 

visar att den samverkan som borde ha 

funnits ofta saknades. Till exempel, alla 

intressenter var inte bekanta med EDSEP 

när det startade eftersom RVO inte 

förberedde dem för detta (exempelvis 

ACM, lokala myndigheter, samt den 

lokala distributören). RVO själva anser 

dock att det finns en poäng med att inte 

involvera för mycket etablerade aktörer, 

eftersom det skulle hämma möjligheten 

till social innovation. 

I allmänhet sker ARERAs 

arbete inom dynamisk 

reglering i nära samarbete 

med universitet och 

forskningsinstitut (t.ex. 

Ricerca sul Sistema 

Energetico – RSE), men vid 

behov tas även hjälp från 

andra myndigheter. Dessa 

organisationer stödjer 

också ARERA med löpande 

övervakning av initiativen. 

Olika organisationer är 

involverade i sandlådan, 

antingen som deltagare 

eller i administrationen. 

Ecologic Institute är 

exempelvis en organisation 

(academic think tank) som 

stöder BMWK i generella 

analyser om hur det 

juridiska ramverket skulle 

kunna anpassas så att de 

lösningar som utvecklats i 

programmet kan omsättas 

i praktiken. 

Sandlådan kännetecknas 

av hög grad av samarbete, 

mellan CRE och DGEC och 

mellan CRE, aktörerna och 

nätoperatörer, eftersom 

testerna så gott som alltid 

involverar nätoperatören. 

Vidare är vissa TSO och 

DSO inblandade i den 

fördjupade analysen av 

projekten, liksom även 

“Organizing Authorities for 

Energy Distribution”, när 

detta är tillämpligt. 
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Bilaga 3 Enkätfrågor regulatoriska 

sandlådor  

Svaren på frågorna i denna enkät kommer att verka som underlag till projektet och 

syftar till att bidra till en bättre förståelse för lämpliga användningsområden, 

utformning och design av en modell för regulatoriska sandlådor.  

1 Finns det affärsmodeller, produkter, tjänster som ni velat testa men som har 

stoppats eller försvårats av begränsningar i regelverket? 

2 Vilka regulatoriska utmaningar för innovation ser ni inom 

energimarknadsområdet? 

3 Vilka lagar, föreskrifter eller andra regler anser ni främst utgör hinder för 

innovation? 

4 Utöver regulatoriska hinder, vilka fler hinder möter ni för innovation? 

(exempelvis strukturella eller finansiella hinder) 

5 Givet att tillämpningen ligger nära intresseområden i er verksamhet, kan ni 

tänka er att ansöka till en regulatorisk sandlåda? 

6 Vad ser ni för möjligheter och/ eller svårigheter med regulatoriska sandlådor? 

7 Vilka aktörer tror ni är viktiga att involvera, och på vilket sätt? 

8 Det finns olika tidsramar för regulatoriska sandlådor i världen. Vissa 

regulatoriska sandlådor har en testperiod där aktörer kan testa sina 

innovationer under några månader medan vissa länder har en testperiod om 4 

år. Vad skulle kunna vara en relevant testperiod för er? Motivera gärna ditt 

svar. 

9 Har ni några farhågor om att regulatoriska sandlådor kan begränsa er 

innovation eller forskningsverksamhet, om den utformas på ett visst sätt? 

10 Vad ser ni i så fall skulle kunna vara begränsande? 

11 Har ni något övrigt ni vill tillägga? 
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