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Lite repetition: Vad ska 
Energikommissionen göra? 

Uppdraget enligt direktivet:  
Ta fram underlag för en bred 
energipolitisk överenskommelse för tiden 
efter 2025-2030, med speciellt fokus på 
elförsörjningen.  
 

Tre faser: 
• Kunskapsinhämtande fas 
• Analysfas 
• Förhandlingsfas 

 
Uppdraget slutfört den 1 januari 2017. 

Foto: Bigstock 



Energikommissionen 

Foto: Energikommissionen  
Foto: Energikommissionen 

Vad har vi gjort hittills? 

• Elva sammanträden 
• Sex större seminarier 
• Expertseminarier 
• Flera studieresor 
• Många samarrangemang 
• Flera underlagsrapporter 
• Websidan 

www.energikommissionen.se 
 

http://www.energikommissionen.se/
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Vilka är utmaningarna? 
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Identifierade utmaningar 

 

 

o En effektiv användning av energi och el  

o Ett ökat internationellt beroende  

o Näringslivets konkurrenskraft 

o En låg miljö- och klimatpåverkan 

o Ett gynnsamt investeringsklimat 

o Ett robust elsystem med en hög 
leveranssäkerhet  

o En effektiv samverkan mellan el- och 
värmesektorn 

o Nya användningsområden för el 

o Ett gynnsamt forsknings- och 
innovationsklimat 
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En effektiv användning av el och energi 

• Energiöverenskommelsen 
(EÖ): 

– Mål för 2030 

– Program för energiintensiv 
industri 

– Uppmärksamma effektfrågan 

• Utformning och nivå på mål? 

• Vilka styrmedel? 

• Kommande EU-mål och 
lagstiftning? 
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Ett ökat internationellt beroende 

EÖ: Överföringskapaciteten ska 
öka 
 

• Ökad driftsäkerhet, lägre 
kostnader men ett ökat 
beroende 

• Alla vill exportera – vem ska 
importera? 

• Minskad nationell rådighet 

 
Bild: IEA NETP 
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Ett gynnsamt investeringsklimat? 
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Ett robust elsystem med en hög 
leveranssäkerhet 

EÖ: Det finns inget skäl att i det 
korta perspektivet ändra den 
befintliga marknads-modell 
som Sverige och Norden 
använder….” 
 

Särskild underlagsrapport om 
framtida marknadsdesign 
 
Problemområden: 
• Systemtjänster – balans, 

frekvens och spänning 
• Systemmässig helhetssyn 
• Mål för leveranssäkerhet? 
• Nätbolagens roll 
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En effektiv samverkan mellan el- och 
värmesektorn 

• Producerar effekt när 
den behövs som mest 

• Reducerar 
effektbehovet när det 
är som högst 

• Bidrar med 
systemtjänster 

• Potentiellt energilager 
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Nya användningsområden för el 

• Potentiellt stora 
volymer el 

• Ställer krav på 
produktions- och 
överföringskapacitet 
men också på annan 
infrastruktur och 
reglering. 

 

 

Foto: Nissan 

Foto: SSAB 
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”Juniöverenskommelsen” 

• Överenskommelse mellan fem 
riksdagspartier (S, MP, M, C 
och KD) 

• Mål 
– 100 % förnybar elproduktion år 

2040, men inget stopp-år för 
kärnkraften 

– Ett mål för energieffektivisering 
2020-2030 tas fram nästa år 

Utgångspunkt: År 2045 ska Sverige 
inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser 

Foto: Johnér 
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Några smakprov 

• Kärnkraft: Effektskatten tas bort under 
en treårsperiod 

• Vattenkraft: Fastighetsskatten sänks. 
Fondlösning genomförs. 

• Nytt stöd till havsbaserad vindkraft 
• Elcertifikatsystemet förlängs och 

utökas  
• Energieffektivisering i elintensiv 

industri  
• Ökad sammankoppling av elnäten 
• Ingen ändring av nuvarande 

marknadsmodell 
• Höjd energiskatt. Elintensiv industri 

ska undantas. 
• En politisk genomförandegrupp 

tillsätts 
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Vad händer nu? 

 
• Arbetet i Energikommissionen fortsätter, 

med sikte på ett slutbetänkande den 31 
december 

• Vissa frågor i ök behandlas i 
regeringskansliet 

• Nästa sammanträde den 1 december  
• Mål för energieffektivisering, andra 

frågor enligt direktivet 
• Särskild underlagsrapport  om 

marknadsdesign 
• Peka ut fortsatt arbete efter 2016 
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Tack! 

Följ kommissionens arbete på: 
www.energikommissionen.se 
@energikommitte 
#energikom 
e-post: m.energikommissionen@regeringskansliet.se 

http://www.energikommissionen.se/

