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BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

Näringsutskottet betänkande över 

 

Medlemsförslag 
om ett smart nordiskt elnätverk 

1. Utskottens förslag 

Näringsutskottet  föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att främja utvecklingen av smarta elnät för den nordiska elmark-
naden, genom ett långsiktigt gemensamt samarbete med tydliga 
mål 
 
att utveckla kunskap om incitament för att marknaden aktivt ska 
kunna driva fram smarta lösningar och underbygga social accep-
tans  

 
att inom ramen för EU-samarbetet arbeta för etableringen av ge-
mensamma grundregler, standarder och tekniska krav för att sä-
kerställa en inre marknad för konsumenter och producenter i Nor-
den, och att göra det inom Norden, om det inte inom rimlig tid går 
att bli eniga inom EU 

2. Bakgrund 

Midtengruppen har i september 2012 lagt fram et forslag om å styrke 
nordisk samarbeid om utviklingen av smarte el-nett. 
 
I sitt förslag refererar Mittengruppen till att de nordiska statsministrarna i 
2010 tillsatte en arbetsgrupp för grön tillväxt. Arbetsgruppen har bland 
annat lyft fram en gemensam energimarknad och smarta elnät som en re-
surs 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 
energieffektivitets-målsättningar. 
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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. 
 
Frågan om smarta elnätverk tas också upp i det nya samarbetsprogram-
met för energi 2014-2016 som de nordiska energiministrarna antog under 
hösten 2013. 
 
Arbeidet med smarte el-nett inngår i nordisk samarbeid i dag. Til ek-
sempel er Nordisk energiforskning involvert i et EU-prosjekt. Videre har de 
nordiske el-systemoperatører (TSO’erne) utviklet en plan om utviklingen 
av det nordiske el-nett, som tar opp problemene ved å inkludere økt andel 
fornybar energi i systemet.  
 
Pilotprojekt med smarta elnätverk har startats upp på flera håll i Norden. 
Två av dessa är på Bornholm respektive Gotland1. På Bornholm försöker 
man bland annat att ta reda på hur elkonsumenterna använder informat-
ion kring metoder för att spara el/kostnader, samt på vilket sätt man kan 
agera för att säkerställa att konsumenterna använder de tekniker som 
finns för att minimera förbrukningen av och kostnaden för el i sina 
hem/industrier. På Gotland satsar man bl.a. på att finna lösningar på hur 
andelen vindenergi i energiförsörjningen kan utökas utan att det hotar 
försörjningssäkerheten. 

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 an-
nat 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 re-
dan är tillvarataget genom Elmarknadsgruppen”. Vidare påpekar Elmark-
nadsgruppen att de nordiska länderna inte själva kan enas om grundreg-
ler, 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 in-
strument i fremtidens energimodeller. NEF administrerer et EU ERA-NET 
forskningsprosjekt om smarte el-nett, og smarte el-nett inngår som inte-
grert 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 

                                               
1 Se respektive http://www.smartgridgotland.com/eng/index.pab 
 og http://www.eu-ecogrid.net/. 
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forskningsbaserte analyser finansiert av NEF, er det behov for mer 
kunnskap om hvordan det kan skapes økonomiske forutsetninger for 
private investeringer i smarte el-nett samt sosial aksept for bruk av 
smarte el-nett. 

4. Utskottens synpunkter 

Näringsutskottet och miljö- och naturresursutskottet menar att det kan 
finnas effektiviseringsvinster att göra genom att samarbeta kring utveck-
landet av smarta elnät och incitamentstrukturer för detta i Norden. Det 
viktigaste är att man vågar sätta långsiktiga mål för vart man vill nå, och 
med fördel på nordisk nivå. De tekniska lösningarna för bl.a. hushållen 
finns redan, men det kan finnas behov för framtida gemensamma stan-
darder för sådan utrustning. De lärdomar man drar av pilotprojekten på 
Bornholm och Gotland bör också kunna utgöra inspirerande exempel för 
gemensamma nordiska satsningar på smarta elnät i hela Norden.  
 
Utskotten menar at Nordiska ministerrådet bör skapa en tydlig vision med 
långsiktiga mål som ligger till grund för forskning, samarbete och imple-
mentering över en längre tidsperiod. Teknikutveckling är inget man kan 
tvinga fram och utvecklingen är allt ifrån linjär. Det behövs en långsiktig 
vision med övergripande ramar för flera samarbetsprojekt där man invol-
verar alla intressenter för att skapa forskning, utveckling, producering och 
reglering av smarta elnät som en produkt.  
 
Utvalgene noterer at Nordisk energiforskning (NEF) allerede er involvert i 
arbeidet med smarte- el-nett. NEF vurderer at det er tale om en viktig 
komponent i fremtidens energiløsninger, som vil kunne lette innfasingen 
av fornybare energikilder i det nordiske energimiks.  
 
Utvalgene noterer at Norden har lang erfaring i å samarbeide om 
energiløsninger, og at Norden kan tjene som modell for andre europeiske 
land som også forsøker å innføre smarte el-nett.  
 
Utvalgene noterer at det ikke primært er tale om en teknologisk oppgave. 
Den største utfordring er å skape insitament til private investeringer og 
sosialt aksept hos konsumentene. Kunnskap om dette er mangelfullt. 
 
Utskotten vill också framhäva betydelsen av att man enas kring grundreg-
ler, standarder och tekniska krav för att säkra en inre marknad för kon-
sumenter och producenter. Som utgångspunkt bör detta ske på EU-nivå. 
 
Utskotten föreslår därför att Nordiska ministerrådet främjar utvecklingen 
av smarta elnät för den nordiska elmarknaden genom ett långsiktigt ge-
mensamt samarbete med tydliga mål. Utskotten anser att det är nödvän-
digt att arbetet kring produktion och elhandel också omfattar konsumen-
ternas perspektiv. Konsumenterna ska kunna välja att använda mest el 
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 samhällseko-
nomiskt lönsamt perspektiv. Utskotten efterlyser också kunskap om vilka 
åtgärder som kan skapa de önskade incitamenten för privata investeringar 
i smarta el-nät. Utskotten efterlyser likaså en harmonisering av grundreg-
ler, standarder och tekniska krav, vilket är en förutsättning för en funge-
rande nordisk slutkundsmarknad. Gemensamma regler och standarder bör 
ingå i en bredare europeisk reglering av området. 
 
Utvalgene noterer med tilfredshet at Nordisk ministerråd har satt smarte 
el-nett på dagsorden i sin handlingsplan for energisamarbeidet 2014-
2017. Handlingsplanen er meget generell og de synspunkter og 
rekommandasjoner som fremgår av dette forslag bør overveies når de 
konkrete tiltakene utformes.   



 
 

 Sida 4 av 6 

Nordiska rådet 

A 1570/näring 

Behandlas i: 
Näringsutskottet  

Bilaga/or: 
- medlemsförslag 

J.nr. 12-00245-6 
 
 

 
Näringsutskottet och miljö- och naturresursutskottet gör därför bedöm-
ningen att ett nordiskt initiativ på detta område är till fördel för länderna, 
miljön och framtidens elmarknadskunder. 

5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Näringsutskottet  att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att främja utvecklingen av smarta elnät för den nordiska elmark-
naden, genom ett långsiktigt gemensamt samarbete med tydliga 
mål 
 
att utveckla kunskap om incitament för att marknaden aktivt ska 
kunna driva fram smarta lösningar och underbygga social accep-
tans  

 
att inom ramen för EU-samarbetet arbeta för etableringen av ge-
mensamma grundregler, standarder och tekniska krav för att sä-
kerställa en inre marknad för konsumenter och producenter i Nor-
den, och att göra det inom Norden, om det inte inom rimlig tid går 
att bli eniga inom EU 
 
 

 
København, 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), viceordfö-
rande 
Tarja Filatov (sd) 
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 
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Bilaga: 
 
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 
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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), ord-
förande 
 

 
 
 


