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Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för
genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för
genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
Sammanfattning
SKGS tackar för möjligheten att svara på rubricerad remiss. SKGS ställer sig bakom Svenskt
Näringslivs svar och vill särskilt belysa nedanstående punkter.
•
•
•
•
•

SKGS anser att det är viktigt att marknadens alla aktörer involveras i framtagningen av
marknadsmodeller för flexibilitetprodukter.
SKGS anser att nätutvecklingsplanerna är ett viktigt underlag som kan leda till effektivare
tillståndsprocesser.
SKGS vill framhäva vikten av att i en utredning av icke-koncessionspliktiga nät bibehålla
möjligheten till undantag.
SKGS vill poängtera vikten av att nyttja alla resurser på ett effektivt sätt och det är rätt att även
ta in energilagringsanläggningar såväl som produktion och flexibilitet i effektreserven.
SKGS anser att Ei:s förslag om aggregatorer är väl avvägt inte diskriminerar aggregatorer
samtidigt som de balansansvariga inte drabbas på ett otillbörligt sätt.

SKGS vill lämna följande synpunkter
SKGS ställer sig generellt positiva till lagstiftningen som kommer att stärka elmarknadens funktion.
SKGS ställer sig bakom Svenskt Näringslivs svar och väljer att särskilt kommentera några utvalda
förslag enligt följande:
Flexibilitetstjänster, artikel 32.
SKGS anser att det är viktigt att marknadens alla aktörer involveras i framtagningen av
marknadsmodeller för flexibilitetprodukter. Det är det viktigt att utarbetande respektive godkännande
av tjänster och modeller görs med lyhördhet från marknaden.

SKGS är den råvaruförädlande och elintensiva industrin i Sverige, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. Basindustrin står
för en viktig del av sysselsättningen i näringslivet i Sverige och industriproduktionen finns framförallt ute i glesbygden,
där inte så många andra arbetstillfällen ges. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för transporter, varor och
servicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten. Basindustrins roll för Sveriges
handelsbalans är betydande och den står för cirka en femtedel av varuexporten. Möjligheten att kunna sälja sina varor
till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri.
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Nätutvecklingsplaner, artikel 40
SKGS anser att nätutvecklingsplanerna är ett viktigt underlag för att öka samordningen mellan
samhällets aktörer och borde vara ett medel till att korta tider för nätutbyggnad. Kan det ske en
samordning och skapa förståelse brett ut i samhället kring nödvändig infrastrukturutbyggnad, borde
en mer effektiv tillståndshantering komma till stånd. Dessa nätutvecklingsplaner borde därför utöver
samråd med berörda systemanvändare även mer aktivt användas till exempel i den kommunala
planeringen och där Ei lyfter fram till exempel kan traditionell samförläggning av ledningar inom en
kommun ske.
Icke-koncessionspliktiga nät, artikel 38
Utredningen konstaterar att den nya skrivningen i artikel 38 i direktivet får långtgående konsekvenser
för nuvarande system med icke koncessionspliktiga nät i Sverige. Vidare konstaterar man att en sådan
översyn är alltför omfattande och kan inte göras inom ramen för detta uppdrag. Ei anser att frågan
bör utredas särskilt.
Det framkommer dock i analysen att det kan beviljas undantag från dessa krav om det slutna
distributionssystemet inte har hushållskunder som användare. I Sverige finns flertal icke
koncessionspliktiga nät för industriellt bruk, där det är viktigt att inte öka kostnaderna.
SKGS vill därför framhäva vikten av att i en utredning bibehålla möjligheten till undantag för icke
koncessionspliktiga nät.
Effektreserven, artikel 21 och 22
Förslagen innebär att också innehavare av energilagringsanläggningar får möjlighet att bidra till den
svenska effektreserven genom att Svenska kraftnät kan ingå avtal med en sådan innehavare. Idag är
det svenska regelverket rörande effektreserven begränsat på så sätt att Svenska kraftnät endast kan
ingå avtal med elproducenter för denna funktion.
SKGS vill poängtera vikten av att nyttja alla resurser på ett effektivt sätt och det är rätt att även ta in
energilagringsanläggningar såväl som produktion och flexibilitet i användning för att skapa en så
effektiv effektreserv som möjligt till lägsta kostnad för kundkollektivet.
Aggregering
Aggregatorer har en viktig roll att samla flexibla resurser och erbjuda dem på olika marknader i olika
tidshorisonter. Samtidigt är det viktigt att det råder ordning och reda på elmarknaden och att
aggregatorer inte skapar olägenheter för andra aktörer på elmarknaden.
SKGS anser att Ei:s förslag är väl avvägt och ger möjligheter för aggregatorer att agera på elmarknaden
samtidigt som de balansansvariga inte drabbas på ett otillbörligt sätt.
Stockholm den 5 juni 2020
Johan Bruce
Energidirektör SKGS
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