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REMISSVAR: GENOMFÖRANDE AV EU-LAGSTIFTNING 

PÅ ELMARKNADSOMRÅDET NÄR DET GÄLLER 

OBEROENDE AGGREGATORER 

I2021/01065 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på remissen 

Genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer, 

I2021/01065. 

 

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 600 000 medlemmar och 4000 

bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten går 

tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

 

HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och 

vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och 

affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt 

beroende av begränsade resurser. 

 

HSB står därmed bakom ett ambitiöst och kostnadseffektivt energi- och klimatarbete i 

bostadssektorn.  

 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Mikael Rosén, mikael.rosen@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Nyhus 

Förbundsordförande  

HSB Riksförbund 
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Synpunkter och kommentarer 

HSB anser att oberoende aggregatorer kommer att vara en viktig del av en framtida 

flexibilitetsmarknad och vidare att det är viktigt att det finns en samsyn inom främst det 

nordiska elhandelsområdet men även det europeiska om hur denna marknad ska regleras. 

Regleringen av eventuellt uppkomna obalanser är en viktig del av regleringen av 

aggregatorsmarknaden och det är av stor vikt att regelverken inom det nordiska 

elhandelsområdet blir så harmoniserad som möjligt. Att EI baserar detta arbete på NordREGs 

förslag ser vi därmed som positivt. 

HSB tillstyrker de föreslagna ändringarna i lagen och förordningen och anser att de är väl 

anpassade till det direktiv som ligger till grund för ändringarna i lagstiftningen men vill 

framhålla följande. 

HSB menar att detta förslag till lagstiftning borde ha kommit med kompletterande lagstiftning 

avseende bland annat den av EI tidigare föreslagna lagen om Energigemenskaper samt hur 

lagstiftning kring icke koncessionspliktiga nät föreslås se ut. Svenska Kraftnät skriver i sin 

marknadsanalys att ”flexibilitet i elanvändningen är avgörande och nödvändig för ett 

fungerande kraftsystem år 2045 med hög elektrifiering”. 

Den nu föreslagna lagstiftningen har ingen bäring på den möjliga systemnytta 

aggregeringsverksamheten kan tillföra kraftsystemet. HSB anser därmed att detta förslag till 

lagstiftning bör arbetas om och remitteras tillsammans med lagstiftning om Energigemenskaper, 

aggregeringstjänster och icke koncessionspliktiga nät. Först då finns en möjlighet att göra en 

helhetsbedömning av kommande flexibilitetsmarknader och aggregatorstjänster. 

HSB anser också att då aggregatorstjänster är en relativt ny tjänst på elmarknaden och förväntas 

bli viktigt bör Energimarknadsinspektionen ges ett ansvar att utöva tillsyn över 

aggregatorsmarknaden. 


