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Uppdraget 
 
Kommissionen ska lämna underlag till en bred 
politisk överenskommelse om den långsiktiga 
energipolitiken.   
 
Kommissionen ska bl.a. 
• ta del av och närmare analysera  olika prognoser 

och scenarier  
• identifiera behovet av  förändringar i 

regelverken  
• ta fram underlag för en bred överenskommelse 

om energipolitiken efter år 2025–2030 
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Kraftsamling för framtidens energi 
 

400 sidor 
9 kapitel 
12 förslag 
32 bedömningar 
3 reservationer 
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Energipolitiska mål  
 
• 100 procent förnybar el år 2040, men 

inget stoppdatum för kärnkraft 
• 50 procent effektivare energianvändning 

år 2030 jämfört med 2005 
• Sektorsstrategier för 

energieffektivisering 
• Nettonollutsläpp år 2045 

 

2017-04-05 4 

 



• Elcertifikatsystemet förlängs med 18 TWh till 
2030  

• Anslutningsavgifterna för havsbaserad 
vindkraft slopas 

• Sverige ska vara nettoexportör av el även på 
sikt 

Förnybar energi 



• Effektskatten avvecklas  
• Principerna om förutsättningarna för nya reaktorer 

kvarstår  
• Placeringsreglementet i kärnavfallsfonden förändras 
• Utökning av ansvaret vid kärnkraftolyckor till 1200 

miljoner euro 

Kärnkraft 
 



• Fastighetsskatten på vattenkraft sänks  
• Moderna miljökrav 
• Reglerna för omprövning av vattenverksamheter bör 

förenklas 
• Utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga 

verk 
• Nationalälvarna ska fortsatt skyddas  
• Vattenkraftsbranschen ska finansiera kostnaderna 

Vattenkraft  
 



• Utredning om hur regelverken kan förenklas 

Småskalig produktion 
 



• Energieffektiviseringsprogram för den elintensiva 
industrin 

• Utredning om nya tjänster och aktiva kunder 
• Särskilt fokus på effektivisering vad gäller effekt  
• Systemgränsen för byggnaders energiprestanda bör 

fokusera på använd energi   

Användning och energieffektivisering 
 



• Överföringskapaciteten ska öka, både inom Sverige 
och med våra grannländer 

• Sverige ska driva på i EU för ökad sammankoppling 
• Funktionskraven på nya elmätare bör skärpas 
• Energimarknadsinspektionen ska få bevilja 

demonstrations- och pilotprojekt 

Överföring 
 



• Den befintliga marknadsmodellen bör inte ändras på kort 
sikt 

• Det behövs bättre förutsättningar för 
efterfrågeflexibilitet 

• Energiomställningen ökar behovet av systemtjänster 
• Nätägarrollen behöver ses över  

Elmarknadens utveckling 
 



Energiforskningen bör fokusera på 
insatser som: 
• bidrar till att uppnå uppställda 

klimat- och energipolitiska mål, 
• har förutsättningar för tillväxt och 

för export. 

Forskning 
 



 

• Skattesänkningarna finansieras genom 
en höjning av energiskatten. Elintensiv 
industri ska undantas. 

Finansiering 
 



• Genomförandegrupp med de partier som står 
bakom ramöverenskommelsen  

• Kontrollstation vart fjärde år med planerad start 
hösten 2018 

Genomförande och uppföljning 
 



• Remissvar in senast 19 april 
• Energiföretagen ordnar seminarium samma dag 
• Energipolitisk proposition till hösten (?) 
• Elcertifikatproposition under våren 
• Proposition om prövning av vattenverksamheter - juni 
• Proposition om skatteförslagen lades fram 28 mars 
• Proposition om kärnavfallsfonden i vår 
• Genomförandegruppen – berörda partier följer upp överenskommelsen 
• Myndigheterna ska följa elmarknadens utveckling – effektsituation – 

kontrollstation vart fjärde år med start hösten 2018 
• En utredning tillsätts i vår för att utreda vilka eventuella hinder för och 

styrmedel för energieffektivisering samt lagring och småskalig produktion 
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Vad händer nu? 
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