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Referat Skånes effektkommissionens fjärde 

möte 

 

Dagordning 
 

• Förslag till mål om ökad självförsörjningsgrad 

• Påverkan och kommunikation 

• Möten 2022 

 

 

Förslag till mål om ökad självförsörjningsgrad 
 

Ola Solér, Region Skåne, presenterar det förslag som blivit utskickat till 

kommissionen inför mötet. 

 

• Kommissionen enades om att ett visionsmål för 

självförsörjningsgrad är bra och att det förslag som presenteras 

fungerar. 

• Det är önskvärt med mål på både kort och lång sikt. 

• För att illustrera hur visionsmålet påverkas av olika faktorer är 

önskvärda scenarier bra och pedagogiskt. Arbetsgruppen får i 

uppdrag att ta fram sådana innan visionsmålet kommuniceras ut. 

 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 

 

 

Påverkan och kommunikation 

Ola Solér, Region Skåne, presenterar det förslag som är framtaget och 

förankrat i arbetsgruppen för påverkan och kommunikation och som blivit 

utskickat till kommissionen inför mötet. 
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Påverkansfrågorna är riktade mot nationella beslutsfattare och syftar till att 

förbättra prisläget och leveranssäkerheten i södra Sverige, bland annat 

genom att förbättra förutsättningarna för mer elproduktion i Skåne. I ett 

första steg har arbetsgruppen kommit fram till möjliga påverkansfrågor som 

rör elområdesindelning, överföringskapacitet, elberedskap, 

elmarknadsmodell och stödtjänster, vilka är: 

 

Elområdesindelning 

• Effektkommissionen vill se större elområden än i dag, baserat på en 

översyn med inriktning på att minska prisskillnaderna inom landet. 

• Effektkommissionen vill att fler alternativ utreds och analyseras, 

exempelvis elområdesindelning enbart på produktionssidan och 

utökad mothandel. 

 

Överföringskapacitet 

• Effektkommissionen anser att Svenska kraftnät ska arbeta mycket 

mer med motköp. 

• Effektkommissionen anser att överföringskapaciteten mellan 

elområden inom landet ska vara minst 70 procent.  

 

Elberedskap 

• Effektkommissionen anser att Elberedskapsmyndigheten ska ta fram 

strategier för elberedskap för olika delar av landet, däribland Skåne. 

 

Elmarknadsmodell och stödtjänster 

• För att möta framtidens effektbehov anser Effektkommissionen att 

Svenska kraftnät ska utreda hur förutsättningar för planerbar 

elproduktion ska förbättras. 

• Effektkommissionen anser att stödtjänster för reaktiv 

effektkompensering, spänningsreglering och rotationsenergi ska 

införas. 

 

Diskussion om påverkansfrågorna 

• Viktigt att tydliggöra hur vi kan konkretisera detta och vilka effekter 

de olika förslagen genererar. 

• Arbeta vidare med att identifiera metoder/modeller/scenarios för att 

paketera bilden av vad vi vill åstadkomma ”här och nu” och på 

längre sikt. 
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• Viktigt att kommunicera vad vi gör, inte bara mot nationell nivå, 

utan även till aktörer i Skåne. 

• Fortsätta arbetet med prognoser för hur stort elbehovet ser ut mot 

bakgrund av den utveckling vi ser avseende bostadsbyggande, 

industri- och företagsetableringar och omställning av energisystemet. 

• Inkludera arbetet med Regionplan. 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 

 

 

Möten 2022 

Effektkommissionen ses även i fortsättningen digitalt via Teams. 

Inplanerade möten är den 25 januari och den 4 maj 2022. 

 

 


