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NEFNDARÁLIT 

Efnahags- og viðskiptanefndar um 

 

Þingmannatillögu um 
norrænt snjalldreifikerfi fyrir raforku 

1. Tillaga nefndanna 

Efnahags- og viðskiptanefnd leggja til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að stuðla að þróun snjalldreifikerfa fyrir norrænan raforkumarkað með 
samvinnu til langs tíma þar sem markmið eru skýr; 

 
 að þróa þekkingu um hvatakerfi sem leiða til þess að markaðurinn geti 
skapað snjallar lausnir og til að stuðla að samþykki almennings;  

 
að leitast við, á vettvangi ESB-samstarfs, að koma á fót 
sameiginlegum grunnreglum, stöðlum og tæknikröfum til að tryggja 
innri markað fyrir neytendur og framleiðendur á Norðurlöndum, en ef 
það tekst ekki innan ásættanlegra tímamarka á vettvangi ESB, að gera 
það á Norðurlöndum. 

2. Aðdragandi 

Í september 2012 lagði flokkahópur miðjumanna fram tillögu um að efla 
norrænt samstarf um þróun snjalldreifikerfa fyrir raforku. 
 
Í tillögunni vísar flokkahópur miðjumanna til þess að árið 2010 skipuðu 
norrænu forsætisráðherrarnir starfshóp um grænan hagvöxt. 
Starfshópurinn hefur m.a. bent á sameiginlegan orkumarkað og 
snjalldreifikerfi fyrir raforku sem hagvaxtarhvata og leið til að takast á við 
mikilvæg úrlausnarefni á sviði umhverfis-, loftslags- og orkumála.  
 
Það sem knýr hvað mest á um að taka upp snjallkerfi fyrir orku eru 
pólitísk markmið í orkumálum, t.d. markmið ESB um loftslagsmál og 
orkunýtni. 
 
Snjalldreifikerfi fyrir raforku styrkja stöðu neytenda á markaði með því að 
auka möguleika til að spara orku og fylgjast með verðþróun. 
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Raforkumælar í snjallkerfi kveikja á heimilistækjum, t.d. þvotta- og 
uppþvottavélum, þegar raforkunotkun er minnst og verðið lægst. 
Raforkuframleiðsla í smáum stil, t.d. frá sólar- og vindorkuverum eða úr 
líforku skapar fleiri valkosti fyrir neytendur, og með svokallaðri 
nettómælingu sjá smáir orkuframleiðendur sér hag í að tengja heimili sín 
við dreifikerfið. Með ýmsum gerðum orkugeymslu má einnig jafna út 
sveiflur í raforkuverði og -notkun. 
 
Forsætisráðherrar Norðurlanda hafa hvatt orku- og 
atvinnumálaráðherrana til að stuðla að sveigjanlegri raforkunotkun, 
miðlun reynslu milli Norðurlandanna og að samhæfa þróun og innleiðingu 
snjalldreifikerfa fyrir raforku. Nordenergi, samtök raforkufyrirtækja á 
Norðurlöndum, hefur að frumkvæði Norrænu ráðherranefndarinnar lagt til 
að mótuð verði sameiginleg nýsköpunarstefna um snjallkerfi á norrænum 
raforkumarkaði. 
 
Snjalldreifikerfi fyrir raforku eru einnig til umfjöllunar í nýrri 
framkvæmdaáætlun um orkusamstarf 2014-2017 sem norrænu 
orkumálaráðherrarnir samþykktu haustið 2013. 
 
Vinna að snjalldreifikerfum fyrir raforku er þáttur í norrænu samstarfi í 
dag. Norrænar orkurannsóknir taka til dæmis þátt í verkefni á vegum ESB. 
Enn fremur hafa norræn flutningsfyrirtæki raforku (TSO) tekið saman 
áætlun um þróun norræna raforkudreifikerfisins þar sem vandkvæðum við 
að auka hlut endurnýjanlegrar orku í kerfinu er gerð skil.  
 
Tilraunaverkefni um snjalldreifikerfi fyrir raforku eru hafin víða á 
Norðurlöndum. Tvö þeirra eru á Borgundarhólmi og á Gotlandi1. Á 
Borgundarhólmi reyna menn m.a. að gera sér grein fyrir hvernig 
raforkunotendur nota upplýsingar um aðferðir til að spara raforku/útgjöld 
og hvernig hægt er að tryggja að notendur nýti sér fyrirliggjandi tækni til 
að lágmarka notkun og útgjöld vegna raforku á heimilum/í iðnaði. Á 
Gotlandi er m.a. lögð áhersla á að leita leiða til að auka hlutdeild vindorku 
í orkuframboði án þess að það stefni afhendingaröryggi í hættu. 

3. Remissbehandling 

Forslaget har ikke vært underlagt formell høring, men det har vært 
uformell kontakt med forskjellige instanser, inklusive Nordisk ministerråds 
el-markedsgruppe og Nordisk energiforskning, och elmarknadsgruppen 
har inkommit med kommentarer till betänkandet. Där påpekar bland 
annat gruppen att ”medlemsförslagets nuvarande rekommendationer inte 
är ett förnuftigt utnyttjande av resurser som skulle ge ökat mervärde till 
det nordiska samarbetet på området, då det viktigaste arbetet på området 
redan är tillvarataget genom Elmarknadsgruppen”. Vidare påpekar 
Elmarknadsgruppen att de nordiska länderna inte själva kan enas om 
grundregler, standarder och tekniska krav för smarta elnätverk, utan att 
detta måste ske på EU-nivå.  
 
Nordisk energiforskning (NEF) anser at smarte el-nett kan bli et viktig 
instrument i fremtidens energimodeller. NEF administrerer et EU ERA-NET 
forskningsprosjekt om smarte el-nett, og smarte el-nett inngår som 
integrert del i flere prosjekter som NEF finansierer, til eksempel 
integreringen av storskala vindkraftverk el-systemet, som er en del av 
Toppforsknings-initiativet. Det kan også nevnes at NEF administrerer 
prosjektet om et felles nordisk sluttbrukermarked, som finansieres av EK-
E. Ifølge forskningsbaserte analyser finansiert av NEF, er det behov for 
mer kunnskap om hvordan det kan skapes økonomiske forutsetninger for 

                                               
1  Sjá http://www.smartgridgotland.com/eng/index.pab 
 og http://www.eu-ecogrid.net/. 
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private investeringer i smarte el-nett samt sosial aksept for bruk av 
smarte el-nett. 

4. Sjónarmið nefndanna 

Efnahags- og viðskiptanefnd og umhverfis- og náttúruauðlindanefnd telja 
að auka megi skilvirkni með samstarfi um þróun snjalldreifikerfa fyrir 
raforku og hvatakerfa þar að lútandi á Norðurlöndum. Mikilvægast er að 
setja sér langtímamarkmið, og hagkvæmt væri að gera það á norrænum 
vettvangi. Þegar eru fyrir hendi tæknilausnir, m.a. fyrir heimilin, en í 
framtíðinni gæti þurft sameiginlega staðla fyrir slíkan útbúnað. Reynslan 
sem fékkst af tilraunaverkefnum á Borgundarhólmi og Gotlandi ætti einnig 
að nýtast sem fordæmi fyrir samnorræn verkefni um snjalldreifikerfi 
raforku um öll Norðurlönd.  
 
Nefndirnar telja að Norræna ráðherranefndin eigi að skapa skýra sýn með 
langtímamarkmiðum sem verði grundvöllur rannsókna, samstarfs og 
innleiðingar til lengri tíma litið. Tækniþróun verður ekki þvinguð fram og 
þróunin er síður en svo línuleg. Nauðsynlegt er að móta víðtæka 
framtíðarsýn sem umgjörð um fjölda samstarfsverkefna með þátttöku 
allra hagsmunaaðila til að koma af stað rannsóknum, þróun, framleiðslu 
og regluverki um snjalldreifikerfi raforku.  
 
Nefndunum er ljóst að Norrænar orkurannsóknir (NEF) eiga þegar þátt í 
starfi að snjalldreifikerfum fyrir raforku. Að mati NEF er þetta mikilvægur 
þáttur í orkulausnum framtíðar sem getur auðveldað upptöku 
endurnýjanlegrar orku í heildarorkunotkun á Norðurlöndum.  
 
Nefndirnar benda á mikla reynslu Norðurlanda af samstarfi um orkulausnir 
og að Norðurlönd geta orðið fyrirmynd annarra Evrópulanda sem einnig 
leitast við að innleiða snjalldreifikerfi fyrir raforku.  
 
Nefndirnar benda á að þetta verkefni er ekki fyrst og fremst af 
tæknilegum toga. Meginviðfangsefnið er að skapa hvatakerfi sem leiða til 
fjárfestinga einkaaðila og samþykkis neytenda. Þekkingu á þessu sviði er 
ábótavant. 
 
Nefndirnar leggja einnig áherslu á að samstaða verði um grunnreglur, 
staðla og tæknikröfur til að tryggja innri markað fyrir neytendur og 
framleiðendur. Best er að þetta gerist á vettvangi ESB. 
 
Nefndirnar leggja því til að Norræna ráðherranefndin stuðli að þróun 
snjalldreifikerfa fyrir norrænan raforkumarkað, með markvissu samstarfi 
til langs tíma. Nefndirnar telja nauðsynlegt að í framleiðslu og viðskiptum 
með raforku sé einnig tekið tillit til sjónarmiða neytenda. Neytendur eiga 
að geta valið að nota mesta raforku þegar það er hagstæðast. Í 
framtíðinni eiga íbúar á Norðurlöndum að geta keypt raforku frá því 
norræna landi sem þeir kjósa. Það á einnig að vera hægt að taka mið af 
því hvar hún er framleidd, bæði frá umhverfislegu og þjóðhagslegu 
sjónarmiði. Nefndirnar kalla einnig eftir þekkingu um hvaða aðgerðir eru 
vænlegar til að skapa nauðsynlega hvata fyrir einkaaðila að fjárfesta í 
snjalldreifikerfum fyrir raforku. Nefndirnar kalla sömuleiðis eftir 
samhæfingu grunnreglna, staðla og tæknikrafna, en það er forsenda fyrir 
norrænan smásölumarkað. Sameiginlegar reglur og staðlar eiga að vera 
þáttur í víðtækara evrópsku regluverki á þessu sviði. 
 
Nefndirnar fagna því að snjalldreifikerfi fyrir raforku er þáttur í 
framkvæmdaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um orkusamstarf fyrir 
tímabilið 2014-2017. Framkvæmdaáætlunin er mjög almenns eðlis og 
hafa ber í huga þau sjónarmið og tilmæli sem koma fram í þessari tillögu 
þegar aðgerðirnar verðar útfærðar nánar.   
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Það er því mat efnahags- og viðskiptanefndar og umhverfis- og 
náttúruauðlindanefndar að norrænar aðgerðir á þessu sviði séu 
hagkvæmar fyrir löndin, umhverfið og framtíðarviðskiptavini á 
raforkumarkaði. 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggja Efnahags- og viðskiptanefnd 
til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að stuðla að þróun snjalldreifikerfa fyrir norrænan raforkumarkað með 
samvinnu til langs tíma þar sem markmið eru skýr; 

 
að þróa þekkingu um hvatakerfi sem leiða til þess að markaðurinn geti 
skapað snjallar lausnir og til að stuðla að samþykki almennings;  

 
að leitast við, á vettvangi ESB-samstarfs, að koma á fót sameiginlegum 
grunnreglum, stöðlum og tæknikröfum til að tryggja innri markað fyrir 
neytendur og framleiðendur á Norðurlöndum en ef það tekst ekki innan 
ásættanlegra tímamarka á vettvangi ESB, að gera það á 
Norðurlöndum. 

 
 

 
Kaupmannahöfn, 3 april 2014 

Anders Karlsson (S) 
Arto Pirttilahti (cent) 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) ordförande 
Eero Suutari (saml) 
Gunvor Eldegar (A) 
Heidi Nordby Lunde (H) 
Mikkel Dencker (DF) 
 

Ruth Mari Grung (A) 
Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 
Steingrímur J. Sigfússon (VG), 
viceordförande 
Tarja Filatov (sd) 
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 
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Fylgiskjal: 
 
MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag  
om ett smart nordiskt elnätverk  

År 2010 tillsatte de nordiska statsministrarna en arbetsgrupp för grön 
tillväxt. Arbetsgruppen har bland annat lyft fram en gemensam 
energimarknad och smarta elnät som en resurs för ekonomisk tillväxt och 
ett sätt att möta stora miljö-, klimat- och energiutmaningar. En av de 
starkaste drivkrafterna för omställning till smarta energisystem är de 
politiska målen för energisektorn som till exempel EU:s klimat- och 
energieffektivitetsmålsättningar. 
  
Smarta elnät stärker konsumenternas ställning på marknaden genom att 
erbjuda bättre möjligheter att spara energi och följa prisutvecklingen. 
Smarta elmätare startar hushållsapparater, t.ex. tvätt- och diskmaskiner 
då elförbrukningen och -priset är som lägst. Småskalig elproduktion från 
till exempel sol- och vindkraft samt bioenergi erbjuder flera möjligheter 
för konsumenten, och den s.k. nettomätningen gör det förmånligt för de 
små energiproducenterna att koppla sina hushåll till elnätverket. Olika 
former av energilager kan ytterligare jämna ut toppar och dalar i elpris 
och förbrukning. 
 
De nordiska statsministrarna har uppmanat energi- och 
näringsministrarna att främja flexibel elförbrukning, ett nordiskt 
erfarenhetsutbyte och att samordna utveckling och implementering av 
smarta elnät. Nordenergi, som är de nordiska elbranschföreningarnas 
samlade röst, har i sin tur utifrån Nordiska ministerrådets initiativ 
föreslagit att man skapar en gemensam innovationsstrategi för smarta 
tjänster på den nordiska elmarknaden. 
 
Mittengruppen i Nordiska rådet stöder initiativet till att utarbeta en nordisk 
innovationsstrategi för smarta eltjänster och att främja en 
förbrukningsflexibilitet på den nordiska elmarknaden. Mittengruppen anser 
att det är nödvändigt att vidga arbetet från produktion och elhandel till att 
också omfatta konsumentens perspektiv. Konsumenten ska kunna välja 
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att använda mest el då när det är som förmånligast. I framtiden ska 
nordborna kunna köpa sin el från det nordiska land som användaren 
önskar. Man ska också kunna ta hänsyn till var den produceras ur både 
ett miljömässigt och samhällsekonomiskt lönsamt perspektiv.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Mittengruppen att Nordiska rådet 
rekommenderar Nordiska ministerrådet 
 
 att fördjupa det nordiska samarbetet inom elmarknaden genom att 

påskynda utvecklandet av smarta elnät  
 

 att skapa incitament för marknaden att driva aktivt smarta lösningar 
 
 
 
Göteborg 26 september 2012 

Anders Andersson (KD),vice 
ordförande 
Anders Eriksson (ÅF) 
Arto Pirttilahti (cent) 
Bertel Haarder (V) 
Christer Winbäck (fp) 
Eeva Maria Maijala (cent) 
Harry Jansson (ÅC) 
Helgi Abrahamsen (sb) 

Jan Lindholm (mp) 
Jeppe Mikkelsen (RV) 
Åsa Torstensson (c) 
Rigmor Andersen Eide (KrF) 
Satu Haapanen (gröna) 
Simo Rundgren (cent) 
Siv Friðleifsdóttir (F), 
ordförande 
 

 
 
 


