
 
 

 Sida 1 av 2 

Nordiska rådet 

A 1570/näring 

Framlagt av: 
Mittengruppen 

Behandlas i: 
Näringsutskottet 

J.nr. 12-00245-1 
 
 

MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om ett smart nordiskt elnätverk  

År 2010 tillsatte de nordiska statsministrarna en arbetsgrupp för grön till-
växt. Arbetsgruppen har bland annat lyft fram en gemensam energimark-
nad och smarta elnät som en resurs för ekonomisk tillväxt och ett sätt att 
möta stora miljö-, klimat- och energiutmaningar. En av de starkaste driv-
krafterna för omställning till smarta energisystem är de politiska målen för 
energisektorn som till exempel EU:s klimat- och energieffektivitetsmål-
sättningar. 
  
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 näringsministrar-
na 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 uti-
från Nordiska ministerrådets initiativ föreslagit att man skapar en gemen-
sam 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 förbruknings-
flexibilitet 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 att an-
vända 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 
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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 
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