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1 Sammanfattning 

Sedan år 2002 har nätmyndigheten haft möjlighet att lämna bindande 

tolkningsbesked om undantag från koncessionsplikt för elektriska 

starkströmsledningar. År 2007 kom en ny förordning på området, förordningen 

(2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). 

Mot bakgrund av den samlade erfarenheten från de hittills meddelade beskeden 

föreslår Energimarknadsinspektionen följande: 

1 ett förtydligande om att överföring får ske både till och från 

kompletteringsbyggnader i omedelbar närhet till ett bostadshus samt att 

kompletteringsbyggnaden och bostadshuset måste finnas på samma fastighet 

eller fastigheter med identiska ägarförhållanden, 

2 en möjlighet att ansluta en egen produktionsanläggning på en annan fastighet 

till sitt bostadshus, 

3 en definition av begreppet industrianläggning, 

4 ett nytt undantag avseende handelsplatser, 

5 ett nytt undantag avseende allmän förvaltning, samt 

6 en utvidgning av undantaget inom trafikområde  

 

Utöver detta vidhåller Energimarknadsinspektionen tidigare lämnade förslag om 

ändring av förordningen avseende överföring för annans räkning inom 

campingplatser samt förslag om ett tillägg i 2 kap. 18 ellagen avseende återkallelse 

av koncession. 
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till ändring i förordningen (2007:215) om 

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 

(1997:857). 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:215) om undantag 

från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) 

   dels att 6, 8, 15 och 28 §§ ska ha följande lydelse, 

   dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a § samt 9 a § 

av följande lydelse. 

 
6 § 

 

Nuvarande lydelse  Ny föreslagen lydelse  

Ett internt nät, på vilket el överförs till 

anläggningar och byggnader som inte 

är avsedda som bostadshus och som 

ligger i omedelbar närhet till ett 

bostadshus, får byggas och användas 

utan nätkoncession. 

 

 

 

Ett internt nät, på vilket el överförs till 

eller från anläggningar och byggnader 

som inte är avsedda som bostadshus 

och som ligger i omedelbar närhet till 

ett bostadshus på samma fastighet eller 

fastighet med identiskt ägarförhållande, får 

byggas och användas utan 

nätkoncession. 

Innehavaren av ett bostadshus får utan 

nätkoncession bygga och använda ett 

internt lågspänningsnät även utanför 

fastighet som avses i första stycket om nätet 

uteslutande är avsett för inmatning från en 

egen elektrisk produktionsanläggning som 

ligger i omedelbar närhet till bostadshuset. 

  

8 § 

 

Nuvarande lydelse  Ny föreslagen lydelse  

Ett internt nät inom området för en 

industrianläggning får byggas och 

användas utan nätkoncession. 

Detsamma gäller mellan delar av ett 

sådant område, vilka skiljs åt endast av 

en trafikled. 

Ett internt nät inom området för en 

industrianläggning får byggas och 

användas utan nätkoncession. 

Detsamma gäller mellan delar av ett 

sådant område, vilka skiljs åt endast av 

en trafikled. 

 

Med industrianläggning avses en eller flera 

byggnader eller anläggningar där 

produktion, förädling eller liknande 
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verksamhet bedrivs med 

verksamhetsgemenskap.  

 

8 a § 

 

Nuvarande lydelse  Ny föreslagen lydelse  

 Ett internt nät inom området för en 

handelsplats får byggas och användas utan 

nätkoncession. Detsamma gäller mellan 

delar av ett sådant område, vilka skiljs åt 

endast av en trafikled.  

 

Med handelsplats avses en eller flera 

byggnader eller anläggningar där 

försäljning, uthyrning eller liknande 

verksamhet bedrivs. 

 

9 a § 

 

Nuvarande lydelse  Ny föreslagen lydelse  

 Ett internt nät inom området för en allmän 

förvaltning får byggas och användas utan 

nätkoncession. Detsamma gäller mellan 

delar av ett sådant område, vilka skiljs åt 

endast av en trafikled.  

 

Med allmän förvaltning avses en eller flera 

byggnader där förvaltning bedrivs i 

kommunal eller statlig regi. 
 

15 § 

 

Nuvarande lydelse  Ny föreslagen lydelse  

Ett internt nät inom trafikområdet för 

järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller 

trådbussdrift och som används för att 

tillgodose trafikens behov får byggas 

och användas utan nätkoncession. 

Ett internt nät inom trafikområdet för 

järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller 

trådbussdrift eller liknande och som 

används för att tillgodose trafikens 

behov får byggas och användas utan 

nätkoncession. 

 

28 §1 

 

Nuvarande lydelse  Ny föreslagen lydelse  

Överföring av el för annans räkning får 

äga rum på ett elnät som är 

beläget inom området för 

fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, 

motorbana, ridhus, trav- och/eller 

Överföring av el för annans räkning får 

äga rum på ett elnät som är 

beläget inom området för 

fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, 

motorbana, ridhus, trav- och/eller 

                                                           
1 Enligt EI:s förslag den 10 september 2010, se vidare avsnitt 4.10 
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galoppbana, parkteater, nöjespark, 

utomhusbad, campingplats och 

liknande och som får användas utan 

nätkoncession. 

galoppbana, parkteater, nöjespark, 

utomhusbad, campingplats och 

liknande och som får användas utan 

nätkoncession. 

 

Inom området för en campingplats gäller 

bestämmelsen i första stycket även om nätet 

i sin helhet ursprungligen inte har använts 

för överföring av el uteslutande för egen 

räkning. 
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3 Inledning 

3.1 Uppdraget 

Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att ge Energimarknadsinspektionen i 

uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i förordningen (2007:215) om 

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), härefter 

förordningen. Utifrån denna översyn ska inspektionen lämna förslag till eventuella 

ändringar i förordningen.  

3.2 Genomförande 

För genomförande av detta uppdrag har inspektionen bildat en projektgrupp 

bestående av Johan Carlsson (projektledare) och Erik Blomqvist. Rapporten har 

remitterats till en grupp intressenter. Synpunkter och uppgifter har också 

inhämtats från utvalda nätföretag. Även andra intressenter har lämnat synpunkter 

med anledning av uppdraget. 

3.3 Disposition 

Rapporten är uppdelad i nio kapitel. Författningsförslag presenteras i det andra 

kapitlet. I det fjärde kapitlet redogörs för nuvarande lagstiftning på området med 

en bedömning om någon ändring är nödvändig. Femte kapitlet tar upp förslaget 

om ett nytt undantag för handel. Det sjätte kapitlet behandlar vissa övriga frågor 

som påverkar förordningen. I det sjunde kapitlet förs en diskussion kring 

möjligheten att meddela dispens från kravet på nätkoncession i vissa fall. Åttonde 

kapitlet behandlar EU-rättens påverkan på förordningen. Konsekvensanalysen 

finns i kapitel nio. 
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4 Icke koncessionspliktiga nät  

4.1 Tidigare reglering 

Redan i 1902 års ellag fanns det bestämmelser om undantag från 

koncessionskravet. Dessa undantag utökades under 1930-talet i samband med att 

lågspänningsledningar blev koncessionspliktiga. Ett par decennier senare 

omarbetades undantagen igen och placerades i den numera upphävda 

förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsledningar 

(starkströmsförordningen). 

Undantagen kom därefter att förbli oförändrade i femtio år, trots att samhället 

genomgick stora förändringar. Sättet att bedriva industriell verksamhet 

förändrades, t ex genom outsourcing av verksamhet. Dessutom saknade 

undantagen uttalade gemensamma kriterier och nätmyndigheten hade ingen 

möjlighet att lämna tolkningsbesked. Denna situation föranledde att Statens 

energimyndighet under år 1998 på regeringens uppdrag utredde en översyn av 

bestämmelserna2. Denna översyn resulterade år 2007 i den nya förordningen. 

Möjligheten att meddela bindande tolkningsbesked infördes i ellagen år 2002. 

4.2 Elnät utan tillstånd – dagens reglering 

Enligt 2 kap. 1 § ellagen får en elektrisk starkströmsledning inte byggas eller 

användas utan tillstånd (nätkoncession).  

Kravet på nätkoncession motiveras bl a av att elektriska starkströmsledningar 

ingår i landets infrastruktur för elförsörjning. Koncessionsprövningen syftar till att 

åstadkomma en lämplig utformning av infrastrukturen genom att endast 

samhällsekonomiskt motiverade ledningar beviljas nätkoncession. Dessutom har 

många ledningar en betydande inverkan på miljön och andra motstående 

intressen. Inom ramen för koncessionsprövningen sker en avvägning gentemot 

dessa intressen.3 

Av 2 kap. 4 § ellagen följer att regeringen får föreskriva undantag från kravet på 

nätkoncession i fråga om vissa slag av ledningar eller i fråga om ledningar inom 

vissa områden. Sådana föreskrifter om undantag har meddelats i förordningen. 

Genom förordningen, som trädde i kraft den 1 juni 2007, tydliggjordes och 

ändrades vissa av de bestämmelser om undantag som tidigare fanns i 

starkströmsförordningen.  

Av förordningen framgår under vilka förhållanden andra än koncessionshavare 

kan bygga och använda ett eget elnät. Av de inledande bestämmelserna (1–4 §§) 

framgår vad ett internt nät är, att driften av näten kan skötas av någon annan än 

innehavaren samt att överföring för annans räkning inte får äga rum i andra fall än 

som anges i 23–30 §§. Vilka nät som är undantagna från koncessionskravet framgår 

                                                           
2 ER 31:1998 
3 Fm 2007:1 sid. 7-8. 
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av 5–22 a §§. Dessa nät kan delas in i två grupper, de som avser interna nät inom 

vissa områden (5–19 §§) samt de som avser vissa typer av interna nät (20–22 a §§). 

Vidare finns övergångsbestämmelser 1–3, vilka stadgar att vissa nät som inte 

omfattas av något undantag efter ikraftträdandet ändå får fortsätta att användas 

utan stöd av nätkoncession. 

Vid utformningen av undantagen utgick regeringen från tre kriterier som 

bedömdes nödvändiga för att ett nät skulle omfattas av ett undantag.  

 Det första kriteriet innebär att en ledning eller ett ledningsnät måste vara ett 

internt nät. Överföring får endast ske för egen räkning. Ett sådant ledningsnät 

innebär inte något intrång i koncessionshavarens ensamrätt att bygga elnät för 

överföring för annans räkning.  

 Det andra kriteriet är att ett internt nät inte får ha en alltför stor utbredning. Ett 

internt nät med stor utbredning kan utgöra ett hinder för koncessionshavaren 

då denna bygger ut sitt elnät.  

 Det tredje kriteriet anger att ett internt elnät ska vara väl avgränsat. Det ska 

vara lätt att kunna konstatera var gränsen mellan området för det interna nätet 

och övrig mark är belägen. De undantag som framgår av förordningen 

uppfyller samtliga dessa tre kriterier.  

Förordningen är tillämplig direkt. Det innebär att man inte behöver söka dispens 

för att bygga ett icke koncessionspliktigt nät. Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, nätmyndigheten får enligt 2 kap. 4 § tredje stycket ellagen i det 

enskilda fallet meddela ett bindande besked om huruvida en eller flera elektriska 

starkströmsledningar omfattas av föreskrifter om undantag från kravet på 

nätkoncession. Regeringen har gett inspektionen ett sådant bemyndigande i 2 § 3 

punkten elförordningen (1994:1250). Inspektionens beslut kan överklagas till 

regeringen. 

Den genomgång som följer avser att ge en kortfattad beskrivning av hur 

förordningen har tillämpats av Energimarknadsinspektionen och regeringen som 

överinstans. Utöver tillämpningen har inspektionen också uppmärksammat några 

lagstiftningstekniska problem som inspektionen vill belysa.  

Varje undantag inleds med förordningstexten samt i relevanta fall också med 

förordningstext om att överföring för annans räkning är tillåten. Av 

sammanfattningen framgår om någon ändring är nödvändig. I bedömningen görs 

sedan en mer ingående analys av varje undantag. 

4.3 Byggnader - 5 och 24 §§  

5 § Ett internt nät, som är beläget på eller inom en byggnad, får byggas och 

användas utan nätkoncession. 

24 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är 

beläget på eller inom en byggnad och som får användas utan stöd av 

nätkoncession. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte 

har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning. 
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4.3.1 Sammanfattning  

Energimarknadsinspektionen anser inte att en ändring av bestämmelserna är 

nödvändiga.  

4.3.2 Starkströmsledningar inom byggnader 

Starkströmsledningar på eller inom byggnader används först och främst för att 

överföra elen till kontakter där den förbrukas. Inspektionen har meddelat flera 

besked avseende ledningar på eller inom byggnader.  

Byggnadsbegreppet har i vissa fall varit svårtolkat. I ett regeringsbeslut4 där frågan 

var om två huskroppar sammanbundna av en underjordisk servicetunnel kunde 

anses omfattas av byggnadsbegreppet kom regeringen fram till att det var två 

separata byggnader. Servicetunneln bestod av el, telerum och ett utrymme för 

fjärrvärme och vattenservis. Det bör således inte endast vara fråga om mindre 

byggnationer som sammanlänkar byggnader för att ett elnät ska omfattas av 5 §. 

Regeringen lyfte dock inte fram några argument till stöd för att servicetunneln inte 

medförde att de två huskropparna kunde anses vara en byggnad i förordningens 

mening. Inspektionen har senare, i linje med regeringens tolkning, meddelat5 att en 

gjuten betongramp mellan två huskroppar inte medförde att dessa var att betrakta 

som en byggnad. 

Av det ovan anförda finner inspektionen att det för att undantaget ska vara 

tillämpligt i dagsläget krävs att den byggnation som sammanlänkar två byggnader 

inte är av underordnad betydelse för byggnaderna. Ett belysande exempel utgörs 

av ett besked6 inspektionen lämnade innan den nya förordningen trädde i kraft. 

Frågan i det aktuella ärendet var om ett gemensamt underjordiskt garageplan för 

två bostadshus medförde att de omfattades av undantag från koncessionsplikt. 

Inspektionen bedömde att de båda byggnaderna och det gemensamma 

garageplanet utgjorde en gemensam byggnad i enlighet med undantaget som då 

framgick av starkströmsförordningen. 

Av inspektionens besked den 9 september 20097 framgår en viktig skillnad mellan 

fastighet och byggnad. Av beskedet framgår det att även om en byggnad delas upp 

i flera fastigheter är det frågan om en byggnad där det är tillåtet att driva ett internt 

nät. Därutöver framgår det av 24 § att överföring för annans räkning är tillåtet 

inom en byggnad. Inspektionen har inte lämnat några ytterligare besked som avser 

uppdelning av en byggnad i flera olika fastigheter, så kallad tredimensionell 

fastighetsbildning. Det saknas dock enligt inspektionens uppfattning skäl att idag 

införa några ändringar med hänsyn till sådan fastighetsbildning.   

Av 24 § följer att, som ovan kommenterats, det är tillåtet att överföra el för annans 

räkning på ett internt elnät på eller inom en byggnad.  

Inspektionen finner att det berörda undantaget från nätkoncession på eller inom 

byggnader inte har inneburit alltför svåra ställningstaganden för kunder eller 

nätföretag. Någon ändring i bestämmelsen är därför inte nödvändig. 

                                                           
4 N2007/4682/E 
5 7330-09-102062 
6 7330-04-1634 
7 7330-09-101919 
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4.4 Bostadshus - 6 §  

6 § Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader 

som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till 

ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession. 

4.4.1 Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen anser att bestämmelsen bör ändras så att det tydligt 

framgår att överföring får ske både till och från anläggningar och byggnader som 

inte är avsedda som bostadshus. 

Inspektionen anser dessutom att bestämmelsen bör kompletteras så att det blir 

möjligt att ansluta en egen produktionsanläggning till sitt bostadshus även om 

anläggningen är belägen på en fastighet som inte har identiska ägarförhållanden 

med den fastighet bostadshuset är belägen på.  

4.4.2 Starkströmsledningar mellan ett bostadshus och en kompletteringsbyggnad 

Bestämmelsen gör det möjligt att från den egna villan förlägga en ledning och 

ansluta t ex garage eller belysning. Av bestämmelsen framgår att den byggnad som 

ansluts inte får vara avsedd som bostadshus. Exempel på sådana 

kompletteringsbyggnader är vattenkraftstationer8 och gäststugor9. Det följer av ett 

regeringsbeslut att det interna nätet får förläggas till en annan fastighet så länge 

ägarförhållandena ser identiska ut10. Det följer således att överföring för annans 

räkning inte är tillåtet på ett sådant internt nät.  

Inspektionen anser att bestämmelsen har fått en olycklig utformning. Enligt 

ordalydelsen får en ledning endast förläggas från bostadshus till en 

kompletteringsbyggnad. Det torde inte vara ovanligt att en anläggning ansluts till 

kompletteringsbyggnad, t ex ett garage, för att sedan ansluta bostadshuset till 

kompletteringsbyggnaden. Inspektionen har därför tolkat nuvarande skrivning 

med beaktande av förordningsmotiven och kommit fram till att det är möjligt att 

överföra el i båda riktningarna, d v s även från exempelvis ett garage till ett 

bostadshus. För att det inte ska råda något tvivel om bestämmelsen innebörd i 

detta avseende bör detta framgå direkt av bestämmelsens ordalydelse. Av det ovan 

anförda framgår att ledningen får förläggas över två fastigheter så länge 

ägarförhållandena är identiska för båda fastigheterna. Inspektionen anser att 

denna begränsning är bra, eftersom en annan ordning kan innebära att ledningsnät 

förläggs utan att nätföretaget har en rimlig möjlighet att veta var ledningar är 

förlagda. Detta kan få som konsekvens att kostnaderna ökar för kundkollektivet.  

Inspektionen anser dock att ett vidare undantag bör medges för att ansluta vissa 

typer av anläggningar. Inspektionen har erhållit flera frågor om möjligheten att 

ansluta mindre produktionsanläggningar till bostadshusets interna elnät. För 

produktionsanläggningar som byggs på den egna fastigheten och i omedelbar 

närhet till bostadshuset är detta möjligt enligt dagens skrivning. Mindre 

vindkraftverk är dock beroende av goda vindförhållanden för att producera 

optimalt med el. Inspektionen anser att sådana mindre produktionsanläggningar 

                                                           
8 N2007/239/E  
9 7330-07-3232 
10 N2007/239/E 
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bör kunna byggas där produktionen är optimal i förhållande till de möjligheter 

som finns kring bostadshuset. Dessa anläggningar bör därmed kunna anslutas 

även på fastigheter där ägarförhållandena inte är identiska. Risken för att sådana 

elnät förläggs till men för elnätsföretaget är små, särskilt då det kan antas att de 

flesta sol- och vindkraftverk även efter en utvidgning av undantaget byggs på den 

egna fastigheten. Elnätets utbredning är dessutom begränsat till att byggas ut med 

lågspänning i omedelbar närhet till ett bostadshus. Förslaget innebär att nätet 

uteslutande får vara avsett för inmatning från en egen produktionsanläggning. 

4.5 Industrianläggningar - 8 och 25 §§ 

8 § Ett internt nät inom området för en industrianläggning får byggas och 

användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av ett sådant 

område, vilka skiljs åt endast av en trafikled. 

25 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är 

beläget inom området för en industrianläggning och som får användas 

utan stöd av nätkoncession. 

4.5.1 Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen anser att bestämmelsen bör kompletteras med en 

definition av vad som utgör en industrianläggning. 

4.5.2 Internt nät inom området för en industrianläggning 

Innehavaren av en industrianläggning kan inom området för denna anlägga ett 

eget internt elnät. På nätet är också överföring för annans räkning tillåten i vissa 

fall. Av förordningsmotiven11 framgår att det främsta skälet till att tillåta sådan 

överföring är att möjliggöra för nya kunder inom området för en befintlig 

industrianläggning att etablera sig.  

Tolkningen av vad som utgör området för en industrianläggning kan ibland vara 

svår. Ett industriområde kan vara betydligt större än området för en 

industrianläggning. Det är också felaktigt att tolka ordet anläggning som endast en 

byggnad. En byggnad utgör ett alltför begränsat område och medför att t ex 

separata byggnader för kontor och tillverkning skulle behöva separata 

abonnemang. Inspektionen anser att tolkningen av vad som utgör området för en 

industrianläggning bör kopplas samman med den verksamhet som sker inom 

området. Denna tolkning innebär att en verksamhetsutövare, oavsett 

bolagskonstruktion, kan inneha och bygga ut ett internt nät efter det behov som 

verksamheten kräver. Skilda verksamheter bör dock leda till att dessa förses med 

egna anslutningar till lokal- eller regionnät. Det bör därför direkt i bestämmelsen 

framgå vad som avses med område för industrianläggning samt att definitionen är 

begränsad till verksamhet som bedrivs i verksamhetsgemenskap. 

 

                                                           
11 Fm 2007:1 s. 37 
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4.6 Institutioner - 9 och 26 §§ 

9 § Ett internt nät inom området för en allmän eller enskild institution får 

byggas och användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av 

ett sådant område, vilka skiljs åt endast av en trafikled. 

Med institution avses en eller flera byggnader där vård, undervisning, 

forskning eller liknande verksamhet bedrivs. 

4.6.1 Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen anser att bestämmelsen bör kompletteras så att det 

blir att bygga interna nät för kommunala och statliga förvaltningar. 

4.6.2 Internt nät inom området för en institution 

Interna elnät mellan institutioner möjliggör för bl a skolor och sjukhus att anslutas 

till en och samma anslutningspunkt. Dessa verksamheter har därutöver ofta 

samma huvudman, vilket medför att någon överföring för annans räkning mellan 

byggnader som utgör samma institution inte sker. Inspektionen har i ett besked 

meddelat att en högstadieskola och en gymnasieskola med samma huvudman, 

kommunen, kunde anslutas med en gemensam anslutningspunkt till 

områdeskoncessionärens elnät.12 

Bestämmelsen har inte medfört några tolkningsproblem och inspektionen har 

meddelat få besked med stöd av denna.  

Inspektionen har dock fått flera frågor om reservkraft till byggnader där viktiga 

samhällsfunktioner finns. Flera kommuner och landsting har initierat projekt med 

syfte att säkerställa strömförsörjningen till bland annat sådana objekt. Detta gäller 

framförallt byggnader där vård och förvaltning sker. Det är tveksamt om den 

senare kategorin, som kan innehålla t ex kommunal verksamhet och därtill 

kopplade förvaltningar, omfattas av bestämmelsen. Således bör det också klart 

framgå av förordningen att även förvaltningar i kommunal och statlig regi 

omfattas av undantag från koncessionsplikt. 

4.7 Jordbruksfastigheter - 12 och 27 §§ 

12 § Ett internt lågspänningsnät inom området för en jordbruksfastighet 

får byggas och användas utan nätkoncession. Innehavaren av en 

jordbruksfastighet får utan nätkoncession bygga och använda ett internt 

lågspänningsnät även utanför jordbruksfastigheten om nätet är avsett för 

driften av jordbruket. 

27 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett 

lågspänningsnät som är beläget inom området för en jordbruksfastighet och 

som får användas utan stöd av nätkoncession. 

4.7.1 Sammanfattning av förslag 

Energimarknadsinspektionen anser inte att en ändring av bestämmelsen är 

nödvändig. 
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4.7.2 Interna nät inom jordbruksfastigheter 

Inspektionen har lämnat flera bindande besked med stöd av denna bestämmelse. 

Utformningen av bestämmelsen är klar och tydlig. Begränsningen till 

jordbruksfastighet gör att det är tydligt för den enskilde var gränserna går för det 

interna nätet. Därutöver lämnar sällan rekvisitet avsett för driften av jordbruket något 

tolkningsutrymme. En intressant utveckling är att interna elnät för mindre 

vindkraftverk byggs på jordbruksfastigheter med stöd av denna bestämmelse. 

Under år 2010 har inspektionen lämnat två sådana besked. En risk med att tillåta 

överföring för annans räkning är att t ex ett uthyrt bostadshus inom en 

jordbruksfastighet kan bli strömlöst om innehavaren av jordbruksfastigheten 

kommer på obestånd. Denna risk är inte unik för denna bestämmelse, utan avser 

alla undantag från koncessionsplikt där överföring för annans räkning är tillåten. 

4.8 Trafikleder - 13 § 

13 § Ett internt lågspänningsnät inom området för en väg, kanal eller 

annan vattentrafikled och som används för att tillgodose trafikens behov får 

byggas och användas utan nätkoncession. 

4.8.1 Sammanfattning av förslag 

Energimarknadsinspektionen anser inte att en ändring av bestämmelsen är 

nödvändig.  

4.8.2 Interna nät för trafikens behov 

Energimarknadsinspektionen har endast lämnat ett besked13 med stöd av denna 

bestämmelse. Det beskedet avsåg elnät mellan parkeringsautomater. Inspektionens 

uppfattning är att bestämmelsens syfte och lydelse är tillräckligt tydlig och klar 

och kan tillämpas av nätföretag och enskilda. Inspektionen anser inte att någon 

ändring av denna bestämmelse är nödvändig. 

4.9 Spårbunden trafik - 15 § 

15 § Ett internt nät inom trafikområdet för järnvägs-, spårvägs-, 

tunnelbane- eller trådbussdrift och som används för att tillgodose trafikens 

behov får byggas och användas utan nätkoncession. 

4.9.1 Sammanfattning av förslag 

Energimarknadsinspektionen anser att även annan elektrifierad trafik som inte 

räknas upp bör omfattas av undantaget. Överföring för annans räkning bör dock 

inte få förekomma. 

4.9.2 Interna nät inom trafikområden 

Bestämmelsen ger trafikoperatörer möjligheten att anlägga och använda interna 

nät för trafikens behov. Inspektionen har i ett besked14 bedömt att depåområden 

innehållande verkstäder och tvätthallar för underhåll av spårfordon inte omfattas 

av detta undantag. En av anledningarna till att ledningsnätet inte omfattades av ett 

undantag var att ledningen även skulle förläggas utanför trafikområdet utmed en 

                                                           
13 7330-04-7169 
14 7330-08-105549 
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väg. Inspektionen har inte lämnat några besked där elnätet omfattats av det 

aktuella undantaget. 

För att möjliggöra utvecklingen av nya slag av elektrifierad trafik, t ex utbyggnad 

av elektrifierade motorvägar, bör paragrafen utvidgas på så sätt att ”och liknande” 

läggs till efter uppräkningen av fordonsslag.  

4.10 Fritidsverksamhet - 16 § 

16 § Ett internt nät inom ett område för fritidsverksamhet, såsom 

idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- och/eller galoppbana, parkteater, 

nöjespark, utomhusbad, campingplats och liknande får byggas och 

användas utan nätkoncession. 

28 § Överföring av el för annans räkning får äga rum på ett elnät som är 

beläget inom området för fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, motorbana, 

ridhus, trav- och/eller galoppbana, parkteater, nöjespark, utomhusbad, 

campingplats och liknande och som får användas utan nätkoncession. 

4.10.1 Sammanfattning av förslag 

Utöver den ändring Energimarknadsinspektionen tidigare föreslagit för regeringen 

är ändringar inte nödvändiga. 

4.10.2 Internt nät inom område för fritidsverksamhet 

Fritidsverksamheter kan med stöd av denna bestämmelse anlägga ett eget internt 

nät och även i vissa fall överföra el för annans räkning. Bestämmelsen anger flera 

olika verksamheter som kan bygga interna nät och anger även att andra 

verksamheter kan komma i fråga för att omfattas av bestämmelsen.  

Inspektionen har den 10 september 2009 överlämnat en skrivelse15 till regeringen 

avseende om överföring för annans räkning inom campingplatser är tillåten eller 

inte. Enligt 23 § förordningen krävs för att kunna överföra el för annans räkning, 

att elnätet ursprungligen har använts enbart för egen räkning. Ett elnät för 

campingplatser byggs dock med syftet att direkt överföra el för annans räkning. 

Inspektionen vidhåller sitt förslag. Förslaget bifogas denna rapport. Utöver denna 

ändring anser inspektionen inte att bestämmelsen bör ändras. 

4.11 Belysningsanläggningar - 22 §  

22 § Ett internt nät som är avsett för driften av en belysningsanläggning 

får byggas och användas utan nätkoncession. 

4.11.1 Sammanfattning av förslag 

Energimarknadsinspektionen anser inte att en ändring av bestämmelsen är 

nödvändig.  

4.11.2 Interna nät för belysningsanläggningar 

Av denna bestämmelse framgår att ett internt nät för driften av en 

belysningsanläggning utmed t ex en trafikled eller ett elljusspår får byggas och 

                                                           
15 750-09-101912 



19 

användas utan nätkoncession. Dessa typer av nät är ofta enkla att definiera och 

inspektionen har lämnat få besked med stöd av denna bestämmelse. 

 

Ett besked16 som väckte uppmärksamhet gällde om en kommun kunde ansluta en 

kommunal anläggning till ett belysningsnät utan att ansluta elnätet till 

koncessionshavarens elnät. Inspektionen bedömde att ett internt elnät måste ha en 

anslutningspunkt på koncessionshavarens elnät. Beslutet överklagades till 

regeringen som uttalade att något sådant krav inte finns i förordningen eller följer 

av förordningsmotiven. En redogörelse kring det aktuella ärendet och 

inspektionens analys av regeringens beslut ges i kapitel 6.1 

 

4.12 Produktionsanläggningar - 22 a § 

22 a § Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska anläggningar 

för produktion, vilka utgör en funktionell enhet, får byggas och användas 

utan nätkoncession.  

30 § På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får överföring av el mellan 

anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår i den 

funktionella enheten har olika innehavare. Detta gäller även om nätet i sin 

helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för 

egen räkning.  

4.12.1 Sammanfattning av förslag 

Energimarknadsinspektionen anser inte att en ändring av bestämmelsen är 

nödvändig.  

4.12.2 Interna nät inom vindkraftparker 

Inspektionen har lämnat ett tiotal bindande besked avseende interna nät som 

förbinder produktionsanläggningar. Tolkningsbeskeden har enbart avsett interna 

nät mellan vindkraftverk. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2009 utan att 

något förordningsmotiv lämnades. Inspektionens tolkning har därför skett med 

ledning av förordningsmotiv 2007:1. Bedömningen av vad som utgör en 

funktionell enhet har skett utifrån de tre kriterier som räknas upp i motivet för att 

ett elnät ska omfattas av undantag från koncessionskravet. Till dags datum har 

inget besked överklagats till regeringen.  

Det första bindande beskedet enligt 22 a §17 gällde en vindkraftpark i Hjuleberg, 

där inspektionen utredde begreppet funktionell enhet och slog fast att avståndet 

mellan vindkraftverk behöver vara 4–6 gånger rotorns diameter, och att så länge 

vindkraftverk inte står på ett större avstånd än detta så ska nätet utgöra en 

funktionell enhet. Inspektionen har inte utökat detta avstånd sedan Hjuleberg. 

Bindande besked lämnades sedan för en vindkraftpark i Arjeplogs Skolbord18 där 

avstånden mellan verken inte var för långt och nätet utgjorde en funktionell enhet. 

I ett bindande besked om Stor-Blåliden19 kunde inspektionen lämna bindande 
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besked om undantag för nätet inom vindkraftparken, men inte för 

anslutningsledningen till den aktuella parken, eftersom den var längre än 4–6 

rotordiametrar. 

I ett bindande besked för vindkraftparken Blaiken20 bedömde inspektionen att 

nätet inklusive ledningen till en mottagningsstation utgjorde en funktionell enhet 

med en total utbredning av 9,5 x 3,5 km. Varken avstånden mellan verken eller 

avståndet till mottagningsstationen från närmaste vindkraftverk översteg 4–6 

rotordiametrar. I ett bindande besked som gällde vindkraftparken i Sätila21 

konstaterade inspektionen att flera stationer kunde ingå i den funktionella enhet 

som nätet inom en vindkraftpark utgör. I ett bindande besked för vindkraftparken 

i Sjisjka22 gjorde inspektionen samma bedömning som tidigare, att även ledningar 

som ansluter vindkraftparker till överliggande nät kan ingå i ett icke 

koncessionspliktigt nät när de inte har en längd som överstiger 4–6 rotordiametrar. 

I ett bindande besked23 för vindkraftparken Skallberget-Trattberget har 

inspektionen funnit att en ledning mellan två höjder inte omfattas av undantag, 

eftersom den har en längd som överstiger avståndet 4-6 rotordiametrar.  

Inspektionen har hittills endast tillåtit mindre avstånd i dessa nät. Tillämpningen 

av bestämmelsen har dock varit dynamisk i och med att större verk kräver större 

minsta avstånd mellan verken. Inspektionen har sett ett behov av att eventuellt 

utöka detta avstånd, för att undvika att få en stor mängd kortare linjekoncessioner 

som sammanbinder olika delar av vindkraftparker. Avstånden inom en 

vågkraftspark är väsentligen kortare än inom en vindkraftpark. Inspektionen följer 

utvecklingen inom detta område. 

Inspektionen har med anledning av den nya bestämmelsen lämnat en skrivelse till 

regeringen och redogjort för behov av lagändringar med anledning av den nya 

bestämmelsen. Behovet av ändring kan dock även avse andra typer av 

anläggningar än de som omfattas av 22 a § varför denna fråga behandlas nedan i 

kapitel 6.2. 
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5 Nytt undantag för handel  

Energimarknadsinspektionen konstaterar att det inte finns något undantag från 

koncessionsplikt avsett för stormarknader, köpcentra och liknande. För 

industrianläggningar och institutioner är det möjligt att bygga ett eget internt nät. 

För industrianläggningar är det även möjligt att överföra el för annans räkning. 

Inspektionen kan vidare konstatera att många handelscentra redan omfattas av 

undantag från koncessionskravet inom byggnaden, se 5 §. För många 

stormarknader är det önskvärt att anlägga kompletterande anläggningar i 

samband med huvudbyggnaden, i likhet med de möjligheter en 

industrianläggning har att anlägga kompletterande anläggningar. Dessa bör då 

kunna anslutas med det interna elnätet från huvudbyggnaden, på samma sätt som 

även gäller för institutioner. Detta är idag inte möjligt enligt förordningen, vilket 

medför att även enstaka mindre anläggningar i närheten av huvudbyggnaden 

måste ha en egen anslutning till det koncessionerade nätet.  

Ett undantag för handel bör inte möjliggöra överföring för annans räkning. Genom 

5 § är det dock möjligt att överföra el för annans räkning inom en byggnad.  

Den nya bestämmelsen bör möjliggöra överföring av el på ett internt nät inom 

område för handel. Vad som utgör ett sådant område kan vara svårt att definiera. 

Inspektionens föreslagna definition av handelsplats begränsas till ett område där 

försäljning, uthyrning eller liknande verksamhet bedrivs. Den närmare innebörden 

får bli föremål för tolkning genom inspektionens bindande besked.   
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6 Övriga frågor 

6.1 De tre kriterierna 

Energimarknadsinspektionen har i kapitel 4.12.2 beskrivit ett besked där frågan 

var om det var möjligt att koppla samman två olika typer av interna elnät. 

Kommunen ville i det aktuella ärendet koppla samman en kommunal anläggning 

med ett belysningsnät utan att ansluta anläggningen till koncessionshavarens 

elnät.  

Inspektionen, som bedömde att ett internt elnät måste ha en anslutningspunkt på 

koncessionshavarens elnät, kom fram till att en sådan anslutning inte var förenlig 

med regelverket. Beslutet överklagades till regeringen som uttalade att något 

sådant krav inte finns i förordningen eller följer av förordningsmotiven. 

Regeringen anförde vidare följande: 

Även om de interna näten kopplas samman uppfyller de tillsammans de tre kriterier som 

krävs för att ett internt ska kunna undantas från kravet på nätkoncession: att innehavaren 

överför el för egen räkning på nätet, att nätet inte har alltför stor utbredning och att 

gränsen mellan området för det interna nätet och övrig mark lätt kan konstateras.  

Det andra kriteriet är uppställt för att det inte ska uppstå svårigheter för innehavaren av 

lokalnätet att bygga ut sitt nät. Möjligheten att bygga ut lokalnätet i det aktuella fallet 

påverkas inte av att belysningsnätet ansluts till de andra interna näten i stället för till 

lokalnätet.  

De interna näten som ska sammankopplas måste även geografiskt direkt gränsa till 

varandra, vilket är fallet för dem i ärendet aktuella interna näten. 

Regeringen anförde således att även om näten kopplas samman så uppfyller det de 

tre kriterierna, och därmed omfattas det sammankopplade elnätet av undantag 

från koncessionskravet.  

I det aktuella ärendet tillämpade regeringen de tre kriterierna som att de utgjorde 

rekvisit i förordningen. Endast ett av de tre kriterierna, överföring för egen 

räkning, ska dock enligt förordningens ordalydelse ingå i bedömningen i ett 

enskilt fall. Övriga kriterier har visserligen enligt förordningsmotiven beaktats vid 

bedömningen av vilka undantag som ska finnas i förordningen, men de utgör inte 

kriterier i förordningen. Så som förordningen är utformad finns det enligt 

inspektionens uppfattning därmed inte något utrymme att vägra ett undantag på 

den grunden att kriterium två eller tre inte är uppfyllt. Om regeringen önskar en 

annan ordning bör de tre kriterierna läggas som rekvisit direkt i förordningen. Här 

kan det tilläggas att inspektionen i bindande besked24 har tillämpat de tre 

kriterierna vid bedömningen av rekvisitet ”funktionell enhet” i 22 a § 

förordningen. 
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Om regeringen önskar införa de tre kriterierna såsom direkta krav i varje enskilt 

fall skulle det exempelvis kunna göras genom att utvidga definitionen av internt 

nät i 2 § förordningen. En sådan ordning skulle påverka förutsägbarheten i 

regelverket då kriterierna avseende storlek och avgränsning inte är helt tydliga. 

Om regeringen anser att denna bedömning ändå ska göras bör det dock, som 

anförts, framgå av förordningen.  

6.2 Återkallelse av nätkoncession 

Inspektionen har i en skrivelse25 till regeringen redogjort för behov av lagändringar 

med anledning av den nya 22 a § för interna elnät som förbinder elektriska 

produktionsanläggningar. Anledningen till skrivelsen var att ett nätföretag som 

meddelats tillstånd för linjekoncession senare ansökte om ett tolkningsbesked 

avseende den aktuella bestämmelsen. Företaget ansåg att det inte längre var 

nödvändigt med linjekoncession med anledning av den nya regeln för 

produktionsanläggningar. Tillståndet att bedriva nätverksamhet är dock mycket 

speciellt. Den som bedriver sådan verksamhet är skyldig att fortsätta även om 

denne inte längre vill. Om koncessionshavaren vill upphöra med verksamheten är 

denne i princip hänvisad till att överlåta koncessionen eller få den återkallad enligt 

reglerna i 2 kap. 18 § ellagen. Dessa bestämmelser medger inte återkallelse på den 

grunden att koncession inte längre behövs för anläggningen utan det är själva 

anläggningen i sig som måste vara obehövlig. Inspektionen föreslog därför att det 

införs en möjlighet att upphäva koncessioner för ledningar som omfattas av 

undantag från kravet på koncession. Förslaget bifogas denna rapport. 
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7 Dispens från kravet på 

nätkoncession 

Förutom de generella undantagen från kravet på nätkoncession som framgår av 

förordningen finns även en dispensregel inskriven i ellagen. Enligt 2 kap. 4 § andra 

stycket får regeringen eller nätmyndigheten i det enskilda fallet medge undantag 

från kravet på nätkoncession. Dispens får meddelas endast för ledningar som var i 

bruk den 1 januari 1998. Vidare ska undantaget meddelas för en viss tid. 

Dispensmöjligheten åsyftar en specifik typ av ledningar, nämligen de ledningar 

som ansluter gamla banvaktsstugor till Trafikverkets nät för spårdrift. Avsikten är 

att dessa stugor successivt ska anslutas till det koncessionerade nätet. 

Undantag från koncessionsplikt kan således gälla enligt förordningen eller, i 

mycket särskilda fall, erhållas genom dispens. Frågan är om dessa 

undantagsmöjligheter är tillräckliga. Det är i det närmaste omöjligt att i 

förordningen förutse alla de situationer när ett undantag vore lämpligt. I stället är 

förordningen utformad så att de vanligaste situationerna tydligt omfattas av 

undantag.  

En viss möjlighet finns för nätmyndigheten och regeringen att tolka förordningen 

analogt eller extensivt. Detta är dock problematiskt, eftersom tolkningen då får 

generell giltighet och konsekvenserna kan vara svåra att överblicka. En alltför 

strikt tolkning kan å andra sidan medföra att tekniskt och ekonomiskt suboptimala 

lösningar väljs, utan att skyddsvärdena bakom ellagen, såsom säkerhet och 

rationell nätutbyggnad, kräver det. 

Det bör därför övervägas om ellagen borde kompletteras med en ytterligare 

dispensmöjlighet utan tidsbegränsningar för enskilda situationer där kravet på 

koncession förefaller orimligt med hänsyn till teknik, kostnad, säkerhet och en 

rationell nätutbyggnad. En sådan dispensmöjlighet kan även underlätta 

utvecklingen av ny teknik inom energiområdet, såsom småskalig elproduktion och 

smarta elnät.     
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8 EU-rättens betydelse för icke 

koncessionspliktiga elnät  

Den som har nätkoncession är skyldig att på skäliga villkor ansluta en 

elanläggning inom området till ledningsnätet. Skyldigheten följer av att 

innehavaren av nätkoncessionen har ensamrätt att bygga elnät inom det angivna 

området. Det är inte samhällsekonomiskt effektivt att elnätsverksamhet är föremål 

för konkurrens med uppförandet av parallella ledningar som följd. Detta skulle 

också medföra högre kostnader för kundkollektivet. 

Utöver anslutningsskyldigheten är nätföretaget också skyldigt att överföra el till de 

kunder som vill ansluta sig till elnätet. Konkurrens inom elhandeln förutsätter att 

köpare av el får välja mellan säljare på marknaden och att det finns praktiska 

möjligheter att genomföra de elleveranser som avtalas, s k tredjepartstillträde. 

Detta kräver att alla säljare och köpare får tillgång till de ledningar som behövs för 

leveranserna. 

Av ellagen följer fler skyddsmekanismer för kunder som är anslutna till 

nätföretagets elnät utöver de som ovan räknats upp. Bland annat ska den ström 

som överförs på elnätet vara av god kvalitet, tarifferna ska vara skäliga och om 

elavbrott uppstår är elnätsföretaget under vissa förutsättningar ersättningsskyldigt 

gentemot dess kunder.  

Ellagen anger att skyldigheterna i huvudsak åvilar den som använder sin ledning 

med stöd av en nätkoncession. För de elnät som är undantagna från 

koncessionskravet följer inte samma skyldigheter. Skälet till detta är att 

innehavaren av ett internt nät som huvudprincip endast överför el för egen 

räkning. Förordningen medger dock i flera fall att överföring även sker för annans 

räkning. Överföring på icke koncessionspliktiga nät kan därmed ske till både 

företag och hushållskunder. Dessa kunder har inte samma rättigheter som de 

kunder som är anslutna till det koncessionerade nätet. Eftersom nätföretaget är 

skyldigt att ansluta elanläggningar inom sitt område har kunder dock möjligheten 

att begära en anslutning från nätföretaget.  

Anslutningsskyldigheten och tredjepartstillträdet utgör grundläggande principer 

för den avreglerade elmarknadens funktion.  Det följer också av två domar26 från 

EU-domstolen där domstolen tolkat artikel 20.1 i direktiv 2003/54/EG. Av artikeln 

framgår att medlemsstaterna ska se till att det införs en ordning för tredje parts 

tillträde till överförings- och distributionssystemen grundad på offentliggjorda 

tariffer, som ska gälla för alla berättigade kunder samt tillämpas objektivt och utan 

att någon diskriminerande åtskillnad görs mellan systemanvändarna. 

Medlemsstaterna ska se till att dessa tariffer, eller de metoder som använts för att 

beräkna dem, är godkända innan de träder i kraft i enlighet med artikel 23 samt att 

                                                           
26 C-439/06 av den 22 maj 2008 och C-239/07 av den 9 oktober 2008 
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tarifferna – och metoderna om endast dessa har godkänts – offentliggörs innan de 

träder i kraft. 

Domstolen tolkade artikeln på det sättet att den utgör hinder för nationell 

lagstiftning genom vilken vissa systemansvariga för energiförsörjningssystem 

befrias från skyldigheten att ge tredje parter fritt tillträde till dessa system, på den 

grunden att dessa system är belägna på sammanhörande verksamhetsområden och 

till övervägande del används för leverans av energi inom det egna företaget och till 

närstående företag. Tredjepartstillträde till icke koncessionspliktiga nät måste 

således garanteras. Det tredje elmarknadsdirektivet 2009/72/EG ändrar knappast 

denna bedömning.  

Inspektionen anser inte att en utredning med syfte att se över förordningens 

överensstämmelse med EU-rätten ligger inom det uppdrag som getts. 

Inspektionen anser dock att en utredning med detta syfte bör genomföras.  
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9 Konsekvensanalys 

9.1 Elnätsföretag 

De förslag om nya undantag som inspektionen lämnar i denna rapport innebär att 

koncessionshavarna - elnätsföretagen - på sikt går miste om abonnemang från de 

kunder som bygger interna elnät, t ex för handelsplatser eller kommunala 

förvaltningar. Inspektionen anser dock inte att utbyggnaden av dessa elnät 

kommer innebära någon annan inskränkning för företagen. Näten är geografiskt 

begränsade och det är heller inte tillåtet att överföra el för annans räkning inom 

dessa elnät. 

Övriga förslag till ändringar avser endast förtydliganden som syftar till att göra 

förordningen enklare att tolka för elnätsföretagen.  

9.2 Elhandelsföretag 

Inspektionen anser inte att de förslagen om ändrade bestämmelser för undantag 

från kravet på koncessionsplikt kommer att påverka elhandelsföretagen på 

nämnvärt sätt. Inte något förslag om nytt undantag medger att överföring får ske 

för annans räkning vilket innebär kundbasen inte kan förändras p g a de 

föreslagna ändringarna. 

9.3 Elkunder 

De förslag om nya undantag som inspektionen föreslår innebär att de kunder som 

väljer att förlägga egna elnät kommer att gynnas. Kunderna kommer genom 

ändringarna att i relevanta fall få en minskad nätkostnad, då antalet anslutningar 

kan minskas. Eftersom ändringarna om nya undantag endast medger överföring 

för egen räkning kommer det inte finnas några underabonnenter som kan 

missgynnas av att vara undantagna från ellagens skyddsregler för konsumenter.  

De förslag som avser ändringar av befintliga undantag kommer göra det enklare 

för kunderna att bedöma när och på vilket sätt det är tillåtet att bygga ett eget 

elnät. 
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Bilaga 1 - förslag till ändring i  

2 kap. 18 § ellagen 
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Bilaga 2 - förslag till ändring i  

28 § förordning om undantag 

från kravet på nätkoncession 
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