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Referat från Skånes effektkommissionens 

tredje sammanträde 

Tid och plats 

2021-10-12 klockan 08:00-10:00 via Microsoft Teams. 

 

Dagordning 

• Transmissionsnätets utveckling i södra Sverige 

• Överföringskapacitet och mothandel 

• En elmarknad med enhetliga priser för förbrukning 

• Påverkan och kommunikation 

• Hänt sedan sist: I omvärlden 

• Uppstart och status arbetsgrupper 

• Nästa möte 

 

Transmissionsnätets utveckling i södra Sverige 

Det är ingen enskild investering eller händelse som driver den ökade 

efterfrågan på el – det är en kombination av elektrifiering av tunga 

transporter, den allmänna tillväxten samt industrins omställning och ökade 

användning. Något som leder till en större osäkerhet på energi- och 

elmarknaden.  

 

Emma Thulin från Svenska Kraftnät presenterar Svenska Kraftnäts 

långsiktiga nätutvecklingsplaner för Sydsverige. För att göra så träffsäkra 

prognoser som möjligt arbetar Svenska Kraftverk numera tillsammans med 

de regionala nätägarna. 
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Region Skåne bidrar gärna om möjlighet finns med analyskapacitet till 

arbetet med prognoser. Önskemål uttryckes om att få ta del av Svenska 

Kraftnäts långsiktiga planeringsscenaarier och analyser för prognosarbetet. 

Sjupunktsprogrammet (som tagits fram i samarbete mellan E.ON och 

Svenska Kraftnät och kapaciteten vid Söderåsen) kommenteras av Mats 

Tullgren (E.ON). För att se hur ytterligare kapacitet vid Söderåsen kan 

frigöras har en utredning startats.  

 

Ett nytt möte tillsammans med Svenska Kraftnät planeras till början av 

2022. 

 

Överföringskapacitet och mothandel 

En fördjupning om prisområden och överföringskapacitet mellan 

prisområdena presenteras av Håkan Feuk (E.ON) som en möjlighet att 

balansera utbud och efterfrågan.  

 

En lokal elproduktion är avgörande för en region. I Skåne är elproduktionen 

liten i förhållande till elanvändning. Överföringskapacitet och mothandel 

blir därmed ett viktigt system och struktur för att mothandel regleras och 

tydliggörs. 

 

Bilder bifogas. 

 

En elmarknad med enhetliga priser utifrån elförbrukning 

Stephan Müchler (Sydsvenska handelskammaren) introducerar författarna 

och bakgrunden till den rapport Handelskammaren tagit fram om ”En 

elmarknad med enhetliga priser för förbrukning”. Rapporten tar sin 

utgångspunkt i vad det finns för för- och nackdelar med att Sverige är 

indelat i fyra elområden och hur skulle ett möjligt scenario se ut om det var 

ett elområde i stället. Thomas Tangerås och Pär Holmberg (Institutet för 

näringslivsforskning) presenterar slutsatserna i rapporten: 

 

• Det råder en orimlig prissituation för el i Skåne som drabbar det 

skånska näringslivet hårt. 

 

• Kortsiktiga lösningar för elmarknadsdesign finns inte. 

 

• Sydsverige måste få tillgång till mer lokal/regional produktion – här 

kan havsbaserad vindkraft vara ett alternativ. 

 

Bilder bifogas. 
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Påverkan och kommunikation 

En diskussion om de höga elpriserna och hur Effektkommissionen kan agera 

samfällt på bästa sätt introduceras av Anna Jähnke. 

Kommunikation är viktigt för att berätta vad vi gör och för att sätta press på 

andra. Arbetsgruppen för påverkan och kommunikation tar skyndsamt fram 

ett underlag för fortsatt diskussion och beslut om påverkanspunkter till nästa 

möte den 29 november, där fokus ska vara på behovet av egen produktion, 

vilka hinder som finns för detta, elberedskap och om det går att fastställa 

mål för egen produktion.  

 

Hänt sedan sist: I omvärlden 

Bifogas skriftligt till dessa mötesanteckningar. 

 

Uppstart och status arbetsgrupper 

Bordläggs till 2022 års första möte med Effektkommissionen. 

 

Nästa möte 

Nästa möte hålls den 29 november klockan 08:00-10:00 via Microsoft 

Teams, där fokus kommer vara påverkan och kommunikation.  


