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 Finns det några problem med att få 
regler- och balanskraften att räcka till 
vid mycket stora mängder vindkraft?
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 Finns det några problem med att få 
regler- och balanskraften att räcka till 
vid mycket stora mängder vindkraft?

 Ja
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 Finns det några problem med att få 
regler- och balanskraften att räcka till 
vid mycket stora mängder vindkraft?

 Ja, men







Upplägg - 1

Teknik
• Teknik/Naturens förutsättningar
• Tekniska hinder och möjligheter?
• Hur är väderförutsättningarna för tex sol- och vindkraft i 

Sverige?
Ekonomi
• Ekonomisk och teknisk utveckling? Forskning för billigare 

solceller och effektivare vindkraftverk - hur långt har vi 
kommit?

• Är det möjligt att få lönsamhet i 100 % förnybar elproduktion?
• Är det möjligt att vara ett föregångsland eller blir det 

ekonomiskt fiasko?



Politik/juridik
• Vilken roll spelar politik för vägen till en 100% 

förnybar elproduktion?
• Exempel samt vad behöver göras för att komma 

dit?
• Varför gör man en utredning? T ex 

”Nätanslutningsutredningen”
• Erfarenhet som ”enmans-utredare” och ”Hur gick 

det sen….”

Upplägg - 2



Politik/juridik

Upplägg - 2

Förbjudet Tillåtet Obligatoriskt



Syftet med ett kraftsystem

1. Se till att konsumenterna erhåller den 
efterfrågade effekten (t ex en 60 W-lampa), när 
de trycker på on-knappen. Detta ska fungera 
oavsett om det är haveri i kraftverk, det blåser 
etc. =upprätthåll en balans mellan total 
produktion och total konsumtion. (Ström: 
Avreglerad marknad)

2. Se till att konsumenter får en rimlig spänning, t 
ex ca 230 V, i vägguttaget. (Spänning: 
Reglerade monopol)

3. Punkten 1-2 ska upprätthållas med rimlig 
tillförlitlighet. Denna är aldrig 100,000... 
procent, 

4. Punkt 1-3 ska upprätthållas på ett ekonomiskt 
och hållbart sätt.
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Sveriges elproduktion år 2011

Vindkraft
Kärnkraft
Kraftvärme
Ind. Kraftvärme
Vattenkraft
Kondens



Under 2012 var den nordiska
vattenkraftsproduktionen 237 TWh.

Detta motsvarar en tillrinning
om ca 4,5 TWh/vecka

Ett stort regn varannan
vecka motsvarar 9 TWh

Nordisk vattenkraft



Svensk vindkraft 1997-2013 [TWh/år]
10 TWh = 7 %
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Identifierade vindkrafts-projekt i
Sverige:

Identifierade vindkrafts-projekt:
• 45000 MW (≈ 100 TWh/year)

Installerad effekt iday:
• Vattenkraft: 16000 MW (≈ 65 

TWh)
• Kärnkraft: 9000 MW (≈ 65 TWh)
• totalt 25000 MW



Considering 1 kWp PV system with 12% system efficiency:

In Northern Europe: ca. ~1000 kWh/m2/year will produce ca. 800 kWh
In southern Europe: ca. ~2000 kWh/m2/year will produce ca. up to 1400 kWh! (higher temp.

reduces efficiency!)

http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/g
hi/SolarGIS-Solar-map-Europe-en.png
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Map of Europe Solar Potential



Installed PV Capacity: Large Scale ≥ 1GWp
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1) Germany 26%
2) China 13%
3) Italy 13%

Rank of countries in cumulative
installed PV capacity in 2013 



Solar Electricity Potential in Sweden 

Relatively even distribution of solar irradiation
over Sweden

Higher potential in southern areas

~400 km2 roofs and facades with ≥70% of
maximum solar irradiation

Using 25% of these would give 10-15
TWh/year

7-11% of Swedish final electricity
consumption in 2013.

Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning ett helt år 
under den av WMO definierade normalperioden 1961-1990.
Link: 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-
globalstralning-under-ett-ar-1.2927
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Residential PV system price

Between 2008 and 2013 module prices decreased by 80%.

In the same period, the total cost of PV system dropped by 60%.

Grid Parity: cost of PV-generated electricity is competitive with retail price.

In 2013, the worldwide average price of PV without tax: 1700 Euro/kWp
21
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Världens användning av andra förnybara
energislag: (sol, vind, bio) 1992-2012 (+570%)

USA 2012: 21,4%

Tyskland 2012: 10,9%

Kina 2012: 13,4%

Spanien 2012: 6,3%



Naturgas: Prisutveckling: 1995-2012



Naturgas: Skiffergas



Om ny kärnkraft

- Regeringen i Storbritannien har kommit överens med 
“EDF group” om ett erbjudande att bygga ny kärnkraft i
Storbritannien.

- EDF erbjuds ett garanterat pris om 96-99 öre/kWh i 35 
år vilket ökar med konsumentprisindex.

- https://www.gov.uk/government/news/initial-agreement-
reached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley



Kostnad för ny produktion 
enligt Elforsk

Kärnkraft dyrare än vindkraft!



Svensk Elproduktion: Totalt 145,6 TWh
(Framtiden: samma nivå som 2011)

40%



Current (2011) Swedish Power System

Source TWh -
2011

Energy % -
2011

MW-capacity -
2011

Hydro 66,0 44,9 16197
Nuclear 58,0 39,5 9363
Wind 6,1 4,2 2899
Solar 0 0 0
CHP-Ind 6,4 4,4 1240
CHP-distr. 9,4 6,4 3551
Condens 1,01 0,7 3197
Total 146,9 100 36447



Studied Swedish Power System

Source TWh Energy % MW-max

Hydro 65,7 45,1 12951
Nuclear 0 0 0
Wind 46,8 32,1 15633
Solar 11,6 8,0 9148
CHP-Ind 6,4 4,4 1240
CHP-distr. 13,9 9,5 4127
Other 1,3 0,9 5081
Total 139,9 100 48180



Ny rapport: Publicerad 
21 oktober 2013

Studerar:
• Balansering från timme till 

timme
• Hög vind+sol / låg 

elförbrukning
• Låg vind+sol / hög 

elförbrukning
• Vattenkraftsreglering
• Kan laddas ner från KTH:s 

hemsida enligt nedan
• EXCEL-fil för beräkningar

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:657544



Ny upplaga av rapport: 
22 juni 2014

Studerar:
• Balansering från timme till 

timme. Ingen kärnkraft.
• Hög vind+sol / låg elförbrukning
• Låg vind+sol / hög elförbrukning
• Vattenkraftsreglering
• Effektvärden kommenteras
• Överföring
• Kan laddas ner från KTH:s 

hemsida enligt nedan
• EXCEL-fil för beräkningar

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:727697



Tre utmaningar i ett kraftsystem med stor 
andel sol- och vindkraft:

C1: Håll den kontinuerliga balansen
C2: Hantera situationer med stor mängd variabel 
produktion. 
C3: Hantera situationer med liten mängd variabel 
produktion. 
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Portugal –Spanien: 1200 MW
Spanien – Frankrike: 1200 MW
Spanien – Marocko: 650 MW

Source: REE

• Irland - Skottland: 450 MW
• Planerad: +850 MW

Spanien vind: 20 733 MW

Portugal
vind: 
3 937 MW 
(2010)

Irland 
vind: 
1539 MW
(2010)

Vind
Energi
2011

Sp 16 %
Po 18 %
Ir 13 % 

2010

Vind 
max 
andel 
2010

Sp 54 %

Po 81 %

Ir 52 %

Vindkraft i några Europeiska länder



Source: REE

Spanien vind: 20 733 MW

Portugal
vind: 
3 937 MW 
(2010)

Vind-energi 2011 Vind-energi i Sverige
Sp 16 % 24,5 TWh
Po 18 % 26,7 TWh

Sverige el.
konsumtion 
ca 150 TWh

Sverige: Om vi skulle ha samma andel
vindkraft som i några Europeiska länder



Studera andelen vindkraft – nyare data

• Om Sverige hade ca 4 ggr mer vind än 2012 (dvs ca 30 
TWh/år) skulle vi få ungefär samma andel som andra länder

Area
2012

Consum
ption 
[TWh]

Wind 
[TWh]

Wind 
Energy 
share

Max 
wind 
[MW]

Lowest 
consump
-tion 
[MW]

Possible 
export [MW]

MSVR

Ireland, 2013 25,7 
(2012)

4,0 
(2012)

15,6 % 1588 1694 MW 950 = 500 (UK) 
+ 450 (North 
Ireland – UK)

60,0 %

Portugal 49,06 [4] 10,01 [4] 20,4 % 3754 3335 [4] 1800 [4] 73,1 %
Spain, [3] 269,16 48,156 17,9 % 16636 17685 [4] 3550 [4] 78,3 %
Denmark 34,3 [4] 10,2 [4] 29,7 % 3782 2085 [4] 3785 [4] 64,6 %
Sweden 142,4 [5] 7,2 [5] 5,1 % 2454 8755 9150 [4] 13,7 %



Hur tätt mellan vindkraftverken vid 45 TWh 
vindkraft i Sverige

Land Vindkraft [MW] Yta [km2] Täthet 
MW/km2

Danmark 3871 43093 0,09
Tyskland 29060 356733 0,08
Spanien 21674 504782 0,043
Portugal 4083 92000 0,044
Sverige 18000 (i denna 

studie)
449964 0,040



Körningen av elsystemet timme till timme

C1: Klara kontinuerliga variationer inklusive hög 
produktion (C2) och låg produktion (C3)

1. Elförbrukning samt vindkraft och solkraft blir 
vad den blir

2. Kraftvärmen körs så konstant som möjligt
3. Resten (max=12951 MW, min=1875 MW) tas 

av vattenkraften
4. Om inte detta räcker behövs mer.
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C3: Underskotts-situation
låg sol+vind: januari

Hög vind  minska kraftvärmen



C3: Underskotts-situation 
(årsbasis)
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Max nivå: 5081.27 MW

Antal timmar med behov: 765 h

Energi: 1.259 TWh

Kostnad för detta: 1,5 öre/kWh



C2: Överskotts-situation (augusti)

Inte OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme
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Nu OK: pga 83% gräns, min-vattenkraft, min-kraftvärme
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C2: Överskotts-situation (augusti)



C2: Överskott under ett år

0 200 400 600 800 1000 1200
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Antal timmar med överskott/möjlighet till export

E
ne

rg
in

iv
å 

[M
W

h/
h]

Energivolym: 1.63 TWh

Max nivå: 9510 MW
Antal timmar med behov: 860 h



Vattenkraft: Varaktighets-kurva

Min nivå: 1875 MW: Behövs under 860 timmar
Max nivå: 12951 MW: Behövs under 765 timmar



Slutsatser:

• Detaljsimulering av extremsituationer har gjorts
• Vattenkraften klarar dessa situationer med den 

modell som använts (tim-simulering inkl domar)
• Viktigt att vattenkraften kan regleras (dagens 

domar)
• Ännu inga oöverstigliga hinder funna
• Dock intressanta utmaningar / möjliga 

effektiviseringar. Dvs Hur ska man göra?



Användning av överskott från
sol+vind i fjärrvärmenätet.



Fjärrvärme-användning över året
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Användning av överskotts-el
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Andra sätt att använda överskott

a. Exportera
b. Gör om el till gas
c. Ersätt pellets/ved i pannor i hemmen
d. Ladda batterier
e. Ladda elbilar

Dock: Överskottet är oregelbundet och ibland
mycket stort!



Om Smarta Nät



Smarta Elnät!
• I ett elnät pågår följande:

Idag/i morgon kan man:
• Mäta mycket mer/billigare
• Skicka signaler billigare/snabbare
• Styra fler komponenter
• Fatta bättre beslut om åtgärder



Elpriser SE3 24/9-1/10

Prisskillnad över dygnet: ≈ 20-25 öre/kWh
Flytta 1 kWh, 300 ggr 60-75 kr/år

Sverige idag



Elpriser i framtiden

• Kan variera mycket mer!
Men:
• Mycket solkraft lägre pris på

dagen
• Mycket vindkraft oregelbundna

prisvariationer

Framtiden
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Flexibla kunder och konkurrens

Antag ett system med stora 
prisvariationer:
 Tre typer av ”business cases”

Mer handel med grannar Flexibla kraftverkDemand Side Management

• Dessa tre metoder konkurrerar.
• Mycket transmission reducerar prisvariationer  mindre DSM
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Träpellets-
panna

Idag:
Reserv-el
startar när 

temperatur < 40°

I morgon (SMART):
Starta elvärme när 
elpriset är lägre än 
kostnad för pellets 

Möjligt ”SmartGrid” i (inte bara) mitt hus



Möjligt ”SmartGrid i (inte bara) mitt hus
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Krav för SMART lösning:

• Tim-mätning (= betala 
variabelt pris) + information 
som sänds till pannan med, t 
ex, SMS etc

• ELLER: (mer komplicerat): 
Kontrakt med leverantör 
(dock fortfarande krav på 
timmätning)

I morgon (SMART):
Starta elvärme när 
elpriset är lägre än 
kostnad för pellets 



Om Risk för Elbrist



020327-
LS57

Risken för effektbrist-1

• Svenska Kraftnät har i en remiss på regeringens 
förslag om höjd skatt på kärnkraft bland annat skrivit 
att ”en enkel analys … indikerar att en stängning 
av O1, O2, R1 och R2 markant skulle öka risken 
för effektbrist i södra Sverige”. 

• Efter avregleringen i slutet av 90-talet gavs Svenska 
Kraftnät rätt att handla upp till 2000 MW effektreserv 
inför varje vinter. För närvarande får 1500 MW 
upphandlas men till år 2020 ska effektreserven 
successivt fasas ut. (Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU17)



020327-
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Effekt-toppar 1992-2011

• De sista 500 MW extra effekt behövdes bara 1 år av 20
• Kommer ”marknaden” ta den risk som det innebär att 

tillföra effekt om man bara får betalt några timmar vart 
20:e år?

M
W

h
/ h
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Lösnings-metoder att välja mellan

Det finns i princip tre olika sätt att se till att det blir tillräckligt 
med effekt:
1. ”energy-only”-marknad: Ingen effektbetalning 

acceptera högt pris och/eller effektbrist. = efter 2020
2. ”strategiska reserver” = idag  acceptera högt, men 

inte lika högt, pris
3. Kapacitetsmarknad (t ex i Frankrike)  Prissättning på 

marknad annorlunda. Utmaning med flexibel konsumtion
- Politiska systemet måste välja!
- Och detta oavsett mängden kärnkraft/vindkraft etc.



Upplägg - 1

Teknik
• Teknik/Naturens förutsättningar
• Tekniska hinder och möjligheter?
• Hur är väderförutsättningarna för tex sol- och vindkraft i 

Sverige?
Ekonomi
• Ekonomisk och teknisk utveckling? Forskning för billigare 

solceller och effektivare vindkraftverk - hur långt har vi 
kommit?

• Är det möjligt att få lönsamhet i 100 % förnybar elproduktion?
• Är det möjligt att vara ett föregångsland eller blir det 

ekonomiskt fiasko?



Enmans-utredning / politik



Slutrapport från 
enmansutredning om 

anslutning av 
småskalig 

kraftproduktion

Lennart Söder
Professor Elkraftsystem



Appendix: 218 sidor Huvudrapport: 255 sidor



Seminarium om
anslutning av småskalig 

kraftproduktion
12 maj 2008

KTH 

Lennart Söder
Professor Elkraftsystem

Ny Teknik 
30 april, 2008



Om Politik/utredning

• Varför/när gör man en utredning?
• Vem ska göra en utredning?
• Varför vill man åta sig detta arbete?
• Vad betyder ”enmans”-utredning
• Hur ser processen ut?
• Hur används resultatet?
• Erfarenhet som ”enmans-utredare” och ”Hur gick 

det sen….”



Upplägg - 2

Politik/juridik
• Vilken roll spelar politik för vägen till en 100% 

förnybar elproduktion?
• Exempel samt Vad behöver göras för att komma 

dit?
• Varför gör man en utredning? T ex 

”Nätanslutnings-utredningen”
• Erfarenhet som ”enmans-utredare” och ”Hur gick 

det sen….”



Överlämnande skedde den 20 februari 2008



Deluppdrag 1

1.Utvärdera om det nuvarande regelverket för förnybar 
elproduktion skapar hinder för en storskalig utveckling och 
utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Bedöms 
förändringar av regelverket krävas skall utredaren lämna 
sådana förslag. 

Avser total inverkan av övriga frågor samt nättariff och 
elcertifikat mm (dvs egentligen allt).
Nättariffen och krav på anslutningsavgift studeras.
Total mängd energi/år styrs av certifikatsystemet



Frågan om ”nettomätning”
april 2014

Lennart Söder
Professor i Elkraftsystem, KTH



Förslagets innehåll

En elkund köper sin el från elleverantören
Elkunden betalar för elnätet, där en viss del är 
energikopplat 
Om kunden producerar egen el (t ex i solceller) 
så minskar konsumtionen. 
Värdet på egen produktion beror om 
produktionen räknas som
• Minskad konsumtion (= kostnad för elinköp)
• En produktion (= elmarknadspriset)



Bakgrundsdata 1:

Siffrorna utgår från Energimarknadsinspektionens data för 2011 för kund 
med elvärme. http://www.ei.se/For-Energikunder/El/Statistik-om-
energimarknaderna/Elkonsument/ , villa 20A, 20000 kWh/år

Elhandelspris: 73,21 öre/kWh
Nätpris: 27,2 öre/kWh
Skatt: 28,3 öre/kWh
Moms: +25% på ovanstående

 Total kostnad för kund: 160,9 öre/kWh
 Om man får elhandelspris för utmatning blir denna produktion värderad 
till 73,21 öre/kWh
 Om man tillämpar nettomätning får utmatad el istället samma värde 
som konsumtion, dvs 160,9 öre/kWh



Bakgrundsdata 2:

Elhandelspris: 73,21 öre/kWh
Nätpris: 27,2 öre/kWh
Skatt: 28,3 öre/kWh
Moms: +25% på ovanstående

 Om man får elhandelspris för utmatning blir denna produktion värderad 
till 73,21 öre/kWh
 Om man tillämpar nettomätning får utmatad el istället samma värde 
som konsumtion, dvs 160,9 öre/kWh

 Skillnaden beror på att den elkonsumtion man själv producerar inte 
beläggs med nätavgift, skatt eller moms.



Bakgrund: 3

I bland annat Danmark tillämpas nettomätning  

En skillnaden i många andra länder är att man har äldre 
typer av elmätare där den går ”baklänges” vid utmatning.

I Sverige har man dock skilda register (krav för att ha 
egen generering), vilket gör att man kan identifiera 
timmar med utmatning.



Extra material:

”Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer”, 
Förklarar balanshållning med större mängd vindkraft, av 
Lennart Söder, 25 januari 2010 http://kth.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:467458

”En lampa i Skåne sätter på ett kraftverk i Nordnorge”, Lite 
text och ett radioinslag med Lennart Söder: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&art
ikel=4684280



Utredningens 13 förslag - 1

Beskriv att certifikatsystemet är den absolut viktigaste faktorn för 
storskalig expansion av förnybar energi

1.En elnätsinvesteringsfond skapas för att finansiera vissa investeringar i 
elnätet för framtida produktion av förnybar el.
2.Ett undantag från kravet på nätkoncession införs för interna nät inom 
anläggningar för elproduktion, t ex en vindfarm. 
3.Möjligheten för producenter att få en "enskild ledning" skall utredas 
vidare.
4.Energimarknadsinspektionen ges möjlighet att medge befrielse från 
vissa skyldigheter för elnät vilka bara används av en producent. 



Om el-certifikatssystemet - 1

Elkonsumenter måste köpa elcertifikat motsvarande en 
viss andel av sin konsumtion från certifierade kraftverk.
Elcertifikat säljs av certifierade kraftverk
Systemet är designat för ca 17 TWh/år från certifierade 
kraftverk år 2016.
Energimyndighetens prognos: 8,3 TWh vindkraft år 
2015.



Vindkrafts-projekt från STEM: 
17-23 TWh/år (2-3 ggr dagens marknad)



Utredningens 13 förslag - 1

Beskriv att certifikatsystemet är den absolut viktigaste faktorn för 
storskalig expansion av förnybar energi

1.En elnätsinvesteringsfond skapas för att finansiera vissa investeringar i 
elnätet för framtida produktion av förnybar el.
2.Ett undantag från kravet på nätkoncession införs för interna nät inom 
anläggningar för elproduktion, t ex en vindfarm. 
3.Möjligheten för producenter att få en "enskild ledning" skall utredas 
vidare.
4.Energimarknadsinspektionen ges möjlighet att medge befrielse från 
vissa skyldigheter för elnät vilka bara används av en producent. 



Nätinvesteringsproblematik

Exempel 1 - Götene: Max elförbrukning 50 MW, 
planer på vindkraft om 80 MW, vilket kräver 
elnätsförstärkning (uppgradering till högre spänning), 
kostnad ca 100 Mkr. Om de första 8 MW skall 
anslutas måste de betala en stor del av 
investeringen  De kommer inte anslutas.
Exempel 2: Skall off-shore vindkraft anslutas, måste 
elcertifikatspriset bli mycket högt, vilket ger höga 
inkomster för annan förnybar produktion och höga 
kostnader för konsumenter.



Problematik vid nätbyggnad 

Exempel 1 – Byggande av elnät mellan, t ex, 
vindkraftverken i en vind-farm kräver bildande av nytt 
nätbolag, eller att existerande nätbolag äger 
ledningarna, trots att de enbart används av 
vindkraftverksägarna
Exempel 2: Nytt nätbolag kräver, t ex, publicerande 
av tariffer, sårbarhetsutredningar etc



Förslag om elnätsfond

Möjliga sökande är elproducenter (ej nätbolag)
Man kan söka för delfinansiering av anslutningsavgift.
En egenfinansiering krävs
Föreslagen egenfinansiering är 1,3 Mkr/MW (i förordning, ej i lag)
Fonden prioriterar projekt efter hur mycket som krävs för att få in 
den mängd förnybart som beslutats enligt 
certifikatsystem/planeringsmål
Fonden finansieras av elkonsumenterna



Energinätsutredningen

En parallell utredning som studerar vissa andra frågor vad 
gäller den ekonomiska regleringen av elnätsbolag (även 
kallad Ex-Ante-utredningen)
Lämnade ett delbetänkande den 4 december 2007
Innehåller ett förslag om “förtida delning”, dvs att om en 
nätinvestering även kommer till nytta för framtida kunder 
så skall inte den första kunden betala allt.



Utredningens 13 förslag - 1

Beskriv att certifikatsystemet är den absolut viktigaste faktorn för 
storskalig expansion av förnybar energi

1.En elnätsinvesteringsfond skapas för att finansiera vissa investeringar i 
elnätet för framtida produktion av förnybar el.
2.Ett undantag från kravet på nätkoncession införs för interna nät inom 
anläggningar för elproduktion, t ex en vindfarm. 
3.Möjligheten för producenter att få en "enskild ledning" skall utredas 
vidare.
4.Energimarknadsinspektionen ges möjlighet att medge befrielse från 
vissa skyldigheter för elnät vilka bara används av en producent. 



5.Energimarknadsinspektionen ska endast pröva en nätägares lämplighet 
och inte göra någon egen miljöprövning av elnätet förutsatt att detta 
gjorts tidigare.
6.Miljöprocessutredningen ges i uppdrag att ytterligare samordna 
miljöprövningen och lokalisering av förnybar elproduktion samt de därtill 
nödvändiga elledningarna. 
7.Inom utredningen har administrativa riktlinjer vid nätanslutning tagits 
fram
8.Den reducerade nättariffen för anläggningar om högst 1500 kW tas bort 
efter en övergångstid. 

Utredningens 13 förslag - 2



Problematik rörande 1,5 MW gräns

I dagsläget behöver produktionsanläggningar om högst 
1,5 MW (eller N·1,5 MW) enbart betala för mätning (mm).
Exempel 1 – För nätägare med många sådana enheter 
innebär det lägre intäkter
Exempel 2: För producenter innebär detta att man bygger 
1,5 MW-enheter även om andra storlekar egentligen är att 
föredra.
Dvs lagen ger ett icke samhällsekonomiskt utbyggt 
system.



Problematik rörande 1,5 MW gräns

Elnätsutredningen (SOU 2000:90) 1,5 MW-gränsen ett utvecklingshinder eftersom att 
uppföra nya enheter med större effekt än 1,5 MW skulle innebära avsevärda förluster 
och därmed skulle en förbättrad prestanda resultera i sämre lönsamhet. Man ansåg att 
det kunde vara lämpligt att avskaffa avgiftsbefrielsen i samband med införandet av 
ett generellt stöd som exempelvis certifikathandel. 
Elcertifikatutredningen (SOU 2001:77) Utredningen ansåg att det fanns 
övervägande skäl som talade för ett borttagande av den befintliga regleringen
men att det de småskaliga produktionsanläggningarna under en relativt lång 
övergångsperiod bör kompenseras för kostnadsökningen.
El- och gasmarknadsutredningen (SOU 2004:129) Den bestämmelse i 4 kap. 10 §
ellagen upphävs som innebär att småskaliga elproduktionsanläggningar endast 
skall betala den del av nätavgiften som motsvarar den årliga kostnaden för 
mätning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Likaså 
upphävs den bestämmelse i 3 kap. 14 § ellagen som innebär att kostnaden för mätning 
i inmatningspunkten hos en småskalig elproducent inte skall debiteras denne. En 
förutsättning för dessa förslag är att elcertifikatsystemet förlängs efter år 2010 och att 
ambitionsnivå och kvoter fastställs långsiktigt.



Denna utrednings förslag

För nya anläggningar gäller inga special-regler för 
anläggningar om högst 1,5 MW.
För existerande anläggningar om högst 1,5 MW gäller 
samma regler som nu fram till och med 2014.
För nya anläggningar ansätts en max-tariff om mätning 
mm + 3 öre/kWh i högst 10 år, för att inte få en dramatisk 
förändring för små anläggningar.
Tidigare utredningar har inte fått gehör för borttagande av 
1,5 MW gränsen



5.Energimarknadsinspektionen ska endast pröva en nätägares lämplighet 
och inte göra någon egen miljöprövning av elnätet förutsatt att detta 
gjorts tidigare.
6.Miljöprocessutredningen ges i uppdrag att ytterligare samordna 
miljöprövningen och lokalisering av förnybar elproduktion samt de därtill 
nödvändiga elledningarna. 
7.Inom utredningen har administrativa riktlinjer vid nätanslutning tagits 
fram
8.Den reducerade nättariffen för anläggningar om högst 1500 kW tas bort 
efter en övergångstid. 

Utredningens 13 förslag - 2



9.En generell begränsning för nättariffen för ny förnybar energi om 3 
öre/kWh införs. 
10.Kanaltariffer för producenter blir obligatoriskt på regionnät, dvs det kan 
bli olika nättariffer beroende på var kraftverket är placerat. 
11.Små kraftverk, mindre än 63 ampere, lågspänning, behöver inte 
timmätas 
12.Små kraftverk, mindre än 63 ampere, lågspänning kan erhålla 
elcertifikat utan timmätning 
13.Vid sättande av nättariffer på regionnät skall nätförlusterna beaktas på 
samma sätt som idag på stamnätet. 

Utredningens 13 förslag - 3



Motiv till “3-öringen”

Det är knappast realistiskt utgående från givet direktiv att enbart 
ta bort 1,5 MW gränsen utan någon ersättning. Det skulle klart 
minska intresset för vindkraft i glesbygd.
Det finns vare sig godkända metoder eller schabloniserade 
nivåer på nättariffer vilket gör att man inte kan säga att “2 
öre/kWh” eller “5 öre/kWh” är “skäligt”. Man kan inte begära 
prövning av denna tariff! Därmed kan man inte dra slutsatsen att 
“3-öringen” innebär en given “subvention”.
Med denna gräns ges Energimarknadsinspektionen en viss tid 
att ta fram riktlinjer om vad som är “skäliga” nättariffer.
Tariffen hamnar ofta under 3 öre/kWh.



9.En generell begränsning för nättariffen för ny förnybar energi om 3 
öre/kWh införs. 
10.Kanaltariffer för producenter blir obligatoriskt på regionnät, dvs det kan 
bli olika nättariffer beroende på var kraftverket är placerat. 
11.Små kraftverk, mindre än 63 ampere, lågspänning, behöver inte 
timmätas 
12.Små kraftverk, mindre än 63 ampere, lågspänning kan erhålla 
elcertifikat utan timmätning 
13.Vid sättande av nättariffer på regionnät skall nätförlusterna beaktas på 
samma sätt som idag på stamnätet. 

Utredningens 13 förslag - 3



Dagens lagstiftning.

I 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) fastslås skyldigheten för den 
som har nätkoncession att mäta mängden överförd el och 
dess fördelning över tiden, vilket i praktiken innebär timvis 
mätning.
I lagens 2 kap. 4 § anges bl.a. följande villkor för tilldelning 
av elcertifikat. ”Elcertifikat får bara tilldelas för sådan el vars 
inmatade mängd och dess fördelning över tiden har mätts 
och rapporterats till kontoföringsmyndigheten enligt de 
föreskrifter som meddelats av regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.”



Konsekvens av timmätningskrav

Jämförelse mellan Vattenfalls årskostnader (2004)

Källa: Vattenfall, skrivelse till Statens Energimyndighet Angående 
prövning av mätavgifter för mindre elproduktionsanläggningar

Schablonmätning 16-63 A,, ett 
räkneverk

360 kr

Schablonmätning, 16-63 A, två 
räkneverk

560 kr

Schablonmätning, 80-200 A, ett 
räkneverk

660 kr

Schablonmätning, 80-200 A, två 
räkneverk

860 kr

Timmätning, lågspänning 4 900 kr
Timmätning, högspänning    7 000 kr    



Utredningens förslag

1.För att få elcertifikat behövs endast månads-mätning (inte 
timmätning) för produktions-anläggningar som är anslutna 
till lågspänning med en säkringsnivå om högst 63 ampere.
2.Dessa anläggningar behöver inte heller timmätas av andra 
skäl.
3.Endast en mätavgift får debiteras och nettomätning (dvs 
lokal produktion – lokal konsumtion per månad) används vid 
avräkning.



63A undantag för elcertifikat:

I 4 § lag (2003:113) om elcertifikat införs undantag 
för kravet om timmätning
Innehavare av produktionsanläggning som är ansluten till 
lågspänning med en säkringsnivå om högst 63 ampere ska 
istället för vad som anges i första stycket dels preliminärt 
beräkna mängden överförd el och dess fördelning över tiden 
(preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta 
mängden överförd el och beräkna dess fördelning över tiden 
(slutlig schablonberäkning). Värdena ska rapporteras till 
kontoföringsmyndig-heten. 
Innehavaren av produktionsanläggningen får svara för 
mätningen och rapporteringen.



63A undantag om mätkrav

I ellagen (1997:857) införs ett undantag:
För ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere ska 
nätkoncessionshavaren istället dels preliminärt beräkna 
mängden överförd el och dess fördelning över tiden 
(preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta mängden 
överförd el och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig 
schablonberäkning). 



I ellagen (1997:857) införs ett undantag
För en elanvändare som samtidigt är elproducent ska 
nätkoncessionshavaren, om så begärs, utföra mätningen så 
att det är möjligt att rapportera mängden inmatad respektive 
uttagen el var för sig. 

Om nettomätning - 1



I ellagen (1997:857) införs ett undantag
En elanvändare som samtidigt är elproducent, och har ett 
säkringsabonnemang om högst 63 ampere, får välja att 
endast betraktas som elanvändare och därmed enbart 
betala en abonnemangsavgift för uttag. Ändring av 
abonnemangsform kan ske kalenderårsvis. Andra kostnader 
för mätning än de som nu nämnts får inte debiteras enskilda 
elanvändare eller elproducenter.

Om nettomätning - 2



9.En generell begränsning för nättariffen för ny förnybar energi om 3 
öre/kWh införs. 
10.Kanaltariffer för producenter blir obligatoriskt på regionnät, dvs det kan 
bli olika nättariffer beroende på var kraftverket är placerat. 
11.Små kraftverk, mindre än 63 ampere, lågspänning, behöver inte 
timmätas 
12.Små kraftverk, mindre än 63 ampere, lågspänning kan erhålla 
elcertifikat utan timmätning 
13.Vid sättande av nättariffer på regionnät skall nätförlusterna beaktas på 
samma sätt som idag på stamnätet. 

Utredningens 13 förslag - 3



Sammanfattning-1:

Utredningens förslag kan förväntas leda till:
Mer egenproducerad elektricitet: Utredningen föreslår att 
små kraftverk, mindre än 63 ampere (vilket motsvarar en 
effekt av cirka 44 kW), kan anslutas utan krav på timmätning 
vilket leder till signifikant lägre kostnader.
Förenklad och snabbare nätanslutning av anläggningar 
för produktion av förnybar el : Utredningen föreslår 
lättnader vad gäller koncessionshanteringen för elnät och 
administrativa riktlinjer för hur producenter av förnybar el  
ska komma överens med nätföretagen vid anslutning.



Sammanfattning-2:

Mer samhällsekonomisk utbyggnad av den förnybara 
elproduktionen: Utredningen föreslår att dagens 1 500 kW-gräns för 
nedsatt nätavgift ersätts med en begränsning av nätavgiften till 3 öre per 
kWh. Motivet är att öka incitamenten till att välja det mest 
kostnadseffektiva kraftverket istället för att optimera efter effektstorlek 
för att minimera nätavgiften. Förslaget om att istället för 1 500 kW-
gränsen införa en begränsning i nättariffen förväntas leda till att 
intresset för att bygga ut förnybar energi inte minskar drastiskt i 
glesbygd, utan kan fortsätta öka. Obligatoriska kanaltariffer och en 
definierad metod för beräkning av produktionsanläggningars påverkan 
på nätförluster ger incitament till att ansluta kraftverken i den 
samhällsekonomiskt rätta punkten i elnätet. 



Sammanfattning-3:

Mer samhällsekonomisk utbyggnad av elnäten: Utredningen föreslår 
inrättandet av en elnätsinvesteringsfond. Denna leder till att nödvändiga 
nätinvesteringar för anslutning av förnybar energi kan erhålla 
finansiering under förutsättning att de är samhällsekonomiska, d.v.s. 
lägsta kostnad per producerad kWh förnybar el. Detta bedöms leda till 
lägre kostnader för elkunderna.



Deluppdrag 2

2.Lämna förslag till hur nuvarande reducerade nätavgift för 
mindre elproduktionsanläggningar enligt 4 kap. 10 § ellagen 
(1997:857) kan ersättas av enhetliga principer för 
bestämmandet av nätavgifter för produktionsanläggningar 
samt undersöka behovet av och lämna förslag till eventuella 
övergångsbestämmelser avseende nätavgifter för befintliga 
anläggningar färdigställda före den 1 januari 2007. 

1.5 MW-gränsen inklusive N·1.5 MW
Kan ge negativa incitament.



Deluppdrag 3

3.Kartlägga förekomsten av små produktionsanläggningar för 
förnybar el i Sverige och göra en bedömning av sådana 
anläggningars framtida utveckling. 

Kartlägga = en sammanställning. Diskussion om detaljnivå
Små = oftast ≤ 1.5 MW, men något större kommer även 
beaktas
Bedömning = konsekvens av övriga förslag



Deluppdrag 4

4.Lämna förslag till den lagstiftning och det regelverk i 
övrigt som krävs för att ett undantag från nuvarande krav 
på timvis mätning, beräkning och rapportering för 
inmatning av el från små anläggningar för förnybar 
elproduktion skall kunna införas. 

Avser “mycket små” anläggningar, typ kW
Exempel är biogas, solceller
Egen förbrukning har betydelse
Nettomätning viktig fråga



Deluppdrag 5

5.Lämna förslag till generella, icke diskriminerande 
riktlinjer enligt vilka ersättning kan bestämmas vid 
inmatning av el, från mindre elproduktionsanläggningar.

Avser “nätnyttan”, dvs ersättning för minskade förluster 
mm.
Gäller (i princip) inte enbart förnybart 



Utredningens förslag om nätkoncessioner

Förslag om undantag från krav på nätkoncession för det 
interna nätet i, t ex, en vindfarm
Förslag om att EMI ska kunna godkänna vissa lättnader 
för nätbolag som enbart har en kund, vilken godkänner 
dessa lättnader
Förslag om vidare utredning om inrättande av “enskild 
linje” (vanligt i andra länder)
Förslag om vissa förenklingar/samordning gällande 
tillståndsprocessen



Övriga förslag

Utredningen föreslår obligatoriska kanaltariffer för 
produktion på regionnät.
Utredningen föreslår att nätnytta respektive nättariff 
på regionnäten beräknas enligt samma metod som 
på stamnätet.
Utredningen bifogar en överenskommelse mellan 
Svensk Energi och SERO, Svensk Vindkraft, LRF 
angående administrativa riktlinjer vid nätanslutning.



Svensk politisk målsättning:

I sitt tal vid Energitinget den 20 mars 2007 säger 
näringsminister Maud Olofsson:

”Frånsett alla andra argument kring kärnkraften är det för 
mig en självklar prioritering att ställa Sveriges 
elförsörjning på ett tredje starkt ben. Det 
kommer att bestå av framför allt kraftvärme 
och vindkraft, efterhand också antagligen av vågkraft 
och andra förnybara produktionstekniker.”



Om Nätanslutningsutredningen

Har inte som syfte att ändra på 
elcertifikatssystemet!



Om Nätanslutningsutredningen

Har inte som syfte att ändra på 
elcertifikatssystemet!

Men:



Om el-certifikatssystemet - 2

Systemet är designat för totalt ca 17 TWh/år från 
certifierade kraftverk år 2016.
Om det byggs certifierade kraftverk med en produktion 
om 19 TWh/år kommer certifikatspriset att bli nästan 
noll!
Kvotpliktsavgiften gör att det mesta talar för att 
produktionen nog kommer hamna nära 17 TWh/år till 
2016



Om elnätsinvesteringar - 1

Om man har en begränsad mängd pengar, ska man då 
bygga så mycket vindkraft som möjligt eller ska man 
använda en större del av dessa för att bygga elnät?



Om elnätsinvesteringar - 1

Om man har en begränsad mängd pengar, ska man då 
bygga så mycket vindkraft som möjligt eller ska man 
använda en större del av dessa för att bygga elnät?

Svar: Man bör bygga så mycket vindkraft som möjligt.



Om elnätsinvesteringar - 1

Om man har en begränsad mängd pengar, ska man då 
bygga så mycket vindkraft som möjligt eller ska man 
använda en större del av dessa för att bygga elnät?

Svar: Man bör bygga så mycket vindkraft som möjligt.

 Man bör bygga så lite nät som möjligt för given 
energimängd.



Om elnätsinvesteringar - 2

Antag att riksdagen beslutar om att inte ändra på 
lagstiftningen om nätkostnader jämfört med idag. Hur 
mycket vindkraft blir det då?



Om elnätsinvesteringar - 2

Antag att riksdagen beslutar om att inte ändra på 
lagstiftningen om nätkostnader jämfört med idag. Hur 
mycket vindkraft blir det då?

Svar: Enligt Energimyndigheten ca 8,3 TWh/år till år 2015. 
Troligen mindre pga prisbildningen på 
certifikatsmarknaden.



Om elnätsinvesteringar - 3

Antag att riksdagen beslutar om att inga nätkostnader 
ska betalas av vindkraftägare. Hur mycket vindkraft blir 
det då?



Om elnätsinvesteringar - 3

Antag att riksdagen beslutar om att inga nätkostnader ska 
betalas av vindkraftägare. Hur mycket vindkraft blir det 
då?

Svar: Troligen något mer än utan denna regel eftersom 
vindkraft blir något lönsammare än biokraft. Men 
fortfarande totalt ca 17 TWh.



Om elnätsinvesteringar - 3

Antag att riksdagen beslutar om att inga nätkostnader ska 
betalas av vindkraftägare. Hur mycket vindkraft blir det 
då?

Svar: Troligen något mer än utan denna regel eftersom 
vindkraft blir något lönsammare än biokraft. Men 
fortfarande totalt ca 17 TWh.
Certifikatspriset: Kommer att sjunka eftersom det inte 
behöver vara så högt!



Om elnätsinvesteringar - 3

Antag att riksdagen beslutar om att inga nätkostnader ska 
betalas av vindkraftägare. Hur mycket vindkraft blir det 
då?

Svar: Troligen något mer än utan denna regel eftersom 
vindkraft blir något lönsammare än biokraft. Men 
fortfarande totalt ca 17 TWh.
Certifikatspriset: Kommer att sjunka eftersom det inte 
behöver vara så högt!
Lönsamheten för vindkraft påverkas marginellt (men 
andra projekt byggs)



Om elnätsinvesteringar - 3

Antag att riksdagen beslutar om att inga nätkostnader ska 
betalas av vindkraftägare. Hur mycket vindkraft blir det 
då?

Svar: Troligen något mer än utan denna regel eftersom 
vindkraft blir något lönsammare än biokraft. Men 
fortfarande totalt ca 17 TWh.
Certifikatspriset: Kommer att sjunka eftersom det inte 
behöver vara så högt!
Lönsamheten för vindkraft påverkas marginellt (men 
andra projekt byggs)
Mer resurser används till nät istället för vindkraft.



Om el-certifikatssystemet - 3

Antag att riksdagen beslutar om att certifikats-kvoterna 
skall öka till motsvarande 25 TWh/år. Hur mycket 
vindkraft blir det då?



Om el-certifikatssystemet - 3

Antag att riksdagen beslutar om att certifikats-kvoterna 
skall öka till motsvarande 25 TWh/år. Hur mycket 
vindkraft blir det då?

Svar: Betydligt mer än 8-10 TWh/år.



Om el-certifikatssystemet - 3

Antag att riksdagen beslutar om att certifikats-kvoterna 
skall öka till motsvarande 25 TWh/år. Hur mycket 
vindkraft blir det då?

Svar: Betydligt mer än 8-10 TWh/år.
Certifikatspriset: Kommer att öka signifikant eftersom 
det måste vara högt!



Om el-certifikatssystemet - 3

Antag att riksdagen beslutar om att certifikats-kvoterna 
skall öka till motsvarande 25 TWh/år. Hur mycket 
vindkraft blir det då?

Svar: Betydligt mer än 8-10 TWh/år.
Certifikatspriset: Kommer att öka signifikant eftersom 
det måste vara högt!
Lönsamheten för vindkraft påverkas signifikant då 
intäkterna ökar!


