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Referat från möte 2 Region Skånes effektkommission 
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Dagordning 

• Hänt sedan sist 
• Prioritering av insatser 
• Prioriterade påverkansfrågor 
• Kommunikation 
• Upplägg av arbetet 
• Nästa möte 

 

Hänt sedan sist 
Mycket har hänt sedan Effektkommissionens första möte den 18 februari 2021. 
Svenska kraftnät och E.ON har genomfört Åtgärdsplan för Skåne som medför att 
effektuttaget till Malmö-området kan höjas rejält. Svenska kraftnät har meddelat att 
SydVästlänken blir försenad ytterligare och tas i drift efter sommaren 2021. 
Samtidigt har låg förmåga till spänningsstabilisering samt nya flöden i 
transmissionsnätet gjort att Svenska kraftnät tvingats begränsa överföringen från 
norr till söder. Detta resulterar i högre elpriser i söder och låg förmåga att hantera 
tillkommande störningar. Behovet av mer planerbar elproduktion är stort. 

Intresset för att etablera havsbaserad vindkraft har ökat rejält, troligtvis med 
anledning av förslag om direktiv till Svenska kraftnät att bygga transmissionsnät ut 
i havet. Därtill ökar intresset för att etablera solcellsparker på jordbruksmark. 
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Inom Effektkommissionen har arbetsgruppen om nätutveckling tagit fram ett 
projektförslag med syfte att utveckla en metod för att ta fram gemensamma 
prognoser för effektbehovet som underlag till nätutvecklingsplaner. Region Skåne, 
E.ON, Kraftringen, Öresundskraft, Skånes kommuner (via Energikontoret Skåne) 
och Helsingborgs stad har varit involverade. I det tänkta projektet ska andra 
nätägare, kommuner och företag erbjudas plats i referensgrupp jämte Svenska 
kraftnät och Energimarknadsinspektionen. 

 

Prioritering av insatser 
Effektkommissionen valde att prioritera insatser inom fyra tematiska 
arbetsgrupper: 

- Planerbar elproduktion 
- Nätutveckling 
- Fjärrvärme 
- Elektrifiering av transportsektorn 

Tillkommer gör en arbetsgrupp om kommunikation och påverkan. 

 

Prioritering av påverkansfrågor 
Effektkommissionen ska undersöka hur den pågående översynen av 
elområdesindelningen kan påverkas. Därutöver valde Effektkommissionens att 
avvakta en prioritering av påverkansfrågor på nationell nivå. Utbildningspaket och 
insatser om nätutveckling och fjärrvärme ska tas fram och genomföras primärt 
riktat till skånska kommuner. 

 

Kommunikation 
En hemsida har tagits fram där Effektkommissionen beskrivs: Effektkommissionen 
- Region Skåne (skane.se). Region Skåne håller samman kommunikationen 
tillsammans med kontakter hos övriga aktörer i Effektkommissionen.  

Effektkommissionen valde att gemensamt ställa sig bakom det Elektrifieringslöfte 
om elektrifiering av godstransporter som Regeringskansliet förbereder.  

 

Upplägg av arbetet 
Region Skåne kommer bjuda in till och leda arbetsgrupperna. Syftet är att göra 
saker tillsammans där intresse finns genom gemensamma insatser såsom pilot-
/demoprojekt och analyser. Alla måste inte vara med på allt. Därtill är andra 
aktörer utanför Effektkommissionen välkomna att bidra i arbetsgrupperna. Detta 
innebär exempelvis att aktörer inom solkraft och vindkraft som vill bidra till 
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systemlösningar som förbättrar den planerbara elproduktionen är välkomna att göra 
så. 

Inför nästa möte kommer Region Skåne kalla till ett beredande möte med fler 
aktörer där status för de olika arbetsgrupperna gås igenom och där dagordningen 
inför Effektkommissionens nästa möte diskuteras. 

 

Nästa möte 
Effektkommissionens nästa möte bestämdes till den 12 oktober. 

 


