
Nu genomförs ren energi paketet i 
Sverige

- har du koll?



Vilka är vi?

Källa in här

Energiföretagen Sverige är en 
branschförening som samlar cirka
400 företag som producerar, 
distribuerar, säljer och lagrar energi.  



Rev ellagen 
trädde ikraft

1/7 2022

Detta har hänt…

ÅTERSTÅR

Regering: Lagförslag kring KUNDBESTÄMMELSER och AGGREGATORER

Ren energi paketet processas på EU-nivå

2016 – 2019 Ei förslag och remiss

2019 – 2020 Regeringens prop om elnätsverksamhet

2022 
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Nya regler för elnätsverksamheten
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DSOs ROLL

• Distributionsnäts-
företagets ansvar

• Samarbete och 
infoutbyte

• Renodling av 
nätverksamhet

• Anskaffning av 
stödtjänster

FLEX

• Anskaffning av 
flextjänster

• Framtagande av 
nätutvecklingsplaner

• Ägande av 
laddpunkter och 
energilagring

• Mikroproduktion

ÖVRIGT

• Anslutningsfrågor

• mm



DSOs roll
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Nätföretag och nätverksamhet - definitioner

• Nätverksamhet
Med stöd av nätkoncession ställa en starkströmsledning till 
förfogande för överföring av el för någon annans räkning

• Nätföretag
Den som bedriver nätverksamhet

• Distribution
Överföring av el för någon annans räkning genom lokal-/ regionnät

• Distributionsnätsföretag
Ett nätföretag som innehar ett lokalnät eller ett regionnät
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“Distributionsnätsföretag”

• Ska motsvara direktivets ”DSO” – Distribution 
system operator

• ”…i sak innebär förslaget i denna del inte någon 
ändring i  förhållande till gällande rätt”

• Betonas att  inget nytt systemansvar införs 

• Betonas att rollfördelningen mellan 
distributionsnätsföretag och 
transmissionsnätsföretag förblir oförändrad

• Men vad innebär detta egentligen?



• Nätföretagen ska samarbeta med varandra i frågor 
som rör möjligheten för den som är ansluten till 
elnäten att delta på marknader för el- och 
stödtjänster

• Nätföretagen ska utbyta all nödvändig information 
och samarbeta med varandra i syfte att säkerställa

- ett optimalt utnyttjande av resurser, 

- säkerställa säker och effektiv drift av systemet och 

- underlätta marknadsutvecklingen

• I lagen ges möjlighet att reglera skyldigheternas 
omfattning och innehåll i föreskrifter

• Men i förordningen ges inget uppdrag till någon 
myndighet att ta fram föreskrifter

Samarbete och informationsutbyte
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Renodling av nätverksamhet

• Distributionsnätsföretag får inte bedriva annan 
verksamhet än nätverksamhet 

• Undantag: Distributionsnätsföretag får utöver 
nätverksamhet även

– Förvalta eller driva andra nät än elnät, 

– Producera el om produktionen sker tillfälligt för att ersätta utebliven 
el vid elavbrott (Obs! ej för nätförluster), 

– Reparera och underhålla ett annat företags nät 

• I lagen ges möjlighet för nätmyndighet att i 
föreskrifter precisera vad som är tillåten verksamhet

• I förordningen ges dock inget uppdrag till 
nätmyndighet att ta fram föreskrifter…
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Renodling av nätverksamhet

• Ei får bevilja dispens från förbudet

– ”om ett distributionsnätsföretag behöver bedriva annan 
verksamhet än nätverksamhet för att kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt ellagen eller andra föreskrifter som genomför 
elmarknadsdirektivet eller enligt EU:s elmarknadsförordning”

• Övergångsperiod till och med den 31 december 
2023 
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Ansvar för anskaffa stödtjänster

• Vad är en stödtjänst?
– Tjänster som behövs för driften av ett nätföretags elnät med 

undantag för hantering av överbelastning 

• Icke frekvensrelaterade stödtjänster är tjänster som 
används för:
– spänningsreglering i stationärt tillstånd, 

– snabba inmatningar av reaktiv effekt, 

– tröghet för upprätthållande av stabiliteten i lokalnät, 

– kortslutningsström,

– förmåga till dödnätsstart och till ödrift

• Icke frekvensrelaterade stödtjänster måste anskaffas 
på ett öppet, icke diskriminerande och 
marknadsbaserat sätt.
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Ansvar för att anskaffa stödtjänster

• Ellagen anger krav på upphandling på visst sätt, 
möjlighet till dispens, krav på metodgodkännande 
innan distributionsnätsföretaget får ingå avtal osv

• Det finns ingen allmän skyldighet att anskaffa 
stödtjänsterna externt. Vad avses? Vilket utrymme 
finns det att utföra uppgifterna i egen regi?

• I förordningen klargörs att:
– Svk ska ta fram spec för icke-frekvensrelaterade stödtjänster (i 

samråd med DSO)

– DSO ansvarar för att ta fram riktlinjer för upphandling, inhämtar 
synpunkter från Svk/marknadsaktörer 

– Ei får meddela föreskrifter om DSOs ytterligare skyldigheter kring 
riktlinjerna



Anskaffning av flextjänster
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Vad är en flextjänst?

• Krav på incitament för användning av flexibilitet i 
distributionsnät MEN def av flextjänster saknas

• Flextjänster ska förbättra effektiviteten i drift och 
utveckling av nätet, bl.a. hantering av överbelastning

• I lagen ges möjlighet att meddela föreskrifter om:
– skyldighet för DSO att ta fram spec för flextjänster och standard 

marknadsprodukter för nätmyndighetens godkännande samt 

– vilka krav som spec/marknadsprodukter ska uppfylla

• Men i förordningen ges Ei endast i uppdrag att: 
– godkänna om spec och marknadsprodukter säkerställer icke-

diskriminerande deltagande av aktörer samt 

– ta fram föreskrifter om offentliggörandet av förteckningen över 
marknadsprodukter
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Incitament för flextjänster

• När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till i vilken 
utsträckning flextjänster används och förbättrar 
effektiviteten i verksamheten 

• Bedömningen ska få medföra en ökning eller 
minskning av intäktsramen

• Möjlighet att i föreskrifter ange vilka krav som ska 
vara uppfyllda för att flextjänster ska anses 
förbättra effektiviteten i nätverksamheten

• Ska inte påverka intäktsramar som har bestämts före 
ikraftträdandet
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Nätutvecklingsplaner
• Plan för hur nätverksamheten ska utvecklas, tas fram 

vartannat år, offentliggör och ges in till Ei

• Lagen ger möjlighet att ta fram föreskrifter om
– vad en plan ska innehålla och hur den ska tas fram
– offentliggörandet och vilka uppgifter som ska offentliggöras 

tillsammans med planen
– undantag från skyldigheten att ta fram en plan

• Förordningen anger att DSO ska samråda med TSO 
om planen. Ei får meddela föreskrifter om
– vad en nätutvecklingsplan ska innehålla och hur den ska tas fram,
– offentliggörandet av nätutvecklingsplanen och vilka uppgifter som 

ska offentliggöras tillsammans med planen.

• Utöver detta ska DSO lämna uppgifter om:
– Behov av flextjänster på medellång- och lång sikt
– Planerade investeringar kommande 5-10 år
– De resurser som ska användas som alternativ för kabelutbyggnad



Laddningspunkter

• Undantag för distributionsnätsföretagets eget 
bruk

• I lagen anges att regeringen får meddela 
föreskrifter om att Ei får bevilja dispens i 
enskilda fall från förbudet.

• Övergångsbestämmelser medges för 
distributionsnätsföretag som vid ikraft-
trädandet äger, utvecklar, förvaltar och driver 
laddningspunkter t.o.m. den 31 dec 2023

Energilager

• Anges att nätkomponenter som är nödvändiga för en 
normal drift av elnätet inte omfattas av förbudet

• I lagen ges möjlighet till föreskrifter om att Ei får 
bevilja dispens i enskilda fall 

• I förordningen preciseras när Ei får bevilja dispens

– Om Ei beviljar dispens ska ett offentligt samråd ske minst 
vart 5e år för att undersöka marknadsintresset

– Samråd behöver inte hållas om lagret integrerats i 
elnätet
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Ägande av laddningspunkter och energilager

• Huvudprincip att distributionsnätsföretag inte ska få äga, utveckla, 
förvalta eller driva laddningspunkter och energilager



• Mikroproducenter ska inte ska betala någon 
överföringsavgift för inmatningen 

– Tidigare krav om att det endast gäller vid nettoanvändning under ett 
kalenderår tas bort 

• Elanvändare ska inte betala anslutningsavgift för 
anslutning av en mikroproduktionsanläggning 

– Om den ansluts där en anläggning för användning av el redan är 
ansluten, och

– Produktionen ansluts med en effekt som inte överstiger 
uttagsabonnemangets effekt

”Mikroproduktion”*
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* H

Termen används här för säkringsabonnemang max 63A och elproduktion vars
inmatning kan ske med högst 43,5 kW. Dock ej definierad term enligt ellagen.
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Anskaffning av flextjänster



Anslutningsfrågor
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• En skärpning av anslutningsskyldigheten 
införs.

• Det krävs särskilda skäl för att inte ansluta en 
anläggning.

• Endast om det ”inte finns förutsättningar att 
åtgärda kapacitetsbristen på ett sätt som är 
samhällsekonomiskt motiverat utan att 
förstärka ledningen eller ledningsnätet”

• Bedömningen ska göras av 
nätkoncesssionshavaren

• Praxis blir vägen framåt



Tack för uppmärksamheten!


