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REMISS: Ren Energi inom EU - Genomförande av fem rättsakter 

I2020/00602/E 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på remissen ”Ren Energi 

inom EU - Genomförande av fem rättsakter”, I2020/00602/E. 

 

 HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av drygt 650 000 

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 miljöarbete.  

 

HSB lämnar synpunkter på de förslag som har direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet. 

 

 

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

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Lago 

Förbundsordförande  

HSB Riksförbund 
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Inledning och generella synpunkter 

HSB är överlag positiva till föreslagna förändringar av lagstiftningen och anser att man 

överlag, på ett väl avvägt sätt, har lagt fram förslag som anpassar den svenska lagstiftningen i 

enlighet med de direktiv utredningen omfattar. 

HSB konstaterar dock att det finns ett antal punkter där den föreslagna lagstiftningen skulle 

behöva kompletteras och har även ett par förslag till förändringar. Dessa tas upp under 

respektive underrubrik. 

HSB konstaterar också att EI föreslagit en översyn av lagstiftningen kring IKN genom en 

särskild utredning. HSB anser att denna bör genomföras skyndsamt. Många 

bostadsrättsföreningar vill bygga större solcellsanläggningar men den begränsning som finns i 

gällande lagstiftning medför bland annat att solelpotentialen inte fullt ut nyttjas och att 

anläggningarna blir mindre lönsamma. Tyvärr leder det också till att många anläggningar aldrig 

byggs. 

HSB föreslår att undantagen vad gäller nätkoncession breddas till att även omfatta 

flerbostadshus belägna på samma fastighet. För det fall exempelvis en och samma 

bostadsrättsförening skulle ha flerbostadshus på flera fastigheter skulle man kunna hantera detta 

med hjälp av virtuella elnät alternativt att ovan nämnda undantag gäller även för detta fall, dvs 

för en bostadsrättsförening i sin helhet även om den skulle omfatta flera fastigheter. 

Förslag till lag om energigemenskaper 

HSB välkomnar lagen om energigemenskaper som vi ser som ett bra sätt att möjliggöra för fler 

människor att ta en större aktiv del i omställningen till mer förnybar energi. 

HSB anser att förslaget även bör omfatta medelstora företag i enlighet med REN artikel 2 punkt 

16. Dels skulle begränsningen till enbart små företag undanta många industrier som på ett 

kostnadseffektivt sätt skulle kunna installera exempelvis solceller på stora takytor eller leverera 

restvärme från produktionen, dels för att det i regelverk på de flesta områden benämns ”små och 

medelstora företag”. Att frångå denna konvention skapar enbart krångligare regelverk. 

HSB menar dock att för att energigemenskaper, speciellt medborgarenergigemenskaper, skall 

kunna fungera kraftfullt behöver regelverken kompletteras med regelverk om virtuella elnät, på 

samma sätt som genomförts i flera EU-länder. HSB föreslår att detta utreds i samband med EI:s 

föreslagna utredning om IKN vilket vi återigen påpekar bör genomföras skyndsamt. 

HSB anser också att medlemmar i en medborgarenergigemenskap skall kunna agera på ett 

likvärdigt sätt som om man investerar i en egen anläggning för solel och bör därmed inte 

omfattas av energiskatt på el producerat för eget bruk i enlighet med artikel 16, punkt 3. 

Förslag till lag om ändring i ellagen 

HSB tillstyrker EI:s förslag om att ellagen ändras så att mikroproducenter inte behöver vara 

nettoförbrukare av el för att få mata in el på nätet utan kostnad. 

HSB anser dock att gränsen för detta bör höjas från 63 till 100 A för att harmonisera med 

regelverket om skattereduktion. Det gör det enklare för kunderna att förstå regelverken och ger 

dessutom möjlighet att bygga större anläggningar med förmodat bättre lönsamhet. 
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HSB tillstyrker också förslaget om nätutvecklingsplaner för överförings- och 

distributionssystem. Det skapar tillsammans med reglerna kring intäktsramar och förmodat 

kommande regler om lokaliseringssignaler i eltariffer en större transparens på elnätsmarknaden i 

sin helhet. 

HSB tillstyrker bestämmelsen avseende ”Avtal med dynamiska elpriser” men anser att 

begränsningen till minst 200 000 kunder, även om det är i linje med bestämmelsen i artikel 11, 

bör sänkas till 50 000 kunder för att omfatta en större del av elhandelsmarknaden. Det skulle 

enligt EI därmed omfatta ca 16 elhandelsföretag istället för enbart sex och ytterligare ca 1-1,5 

miljoner kunder. De sex företag som idag har mer än 200 000 kunder erbjuder redan denna typ 

av avtal. 

Övriga lagförslag 

Övriga lagförslag och förslag till ändringar av förordningar har HSB ingen synpunkt på. 


