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1) Introduktion – exempel från verkliga livet som visar vägen mot framtiden 

I tider med stigande energipriser, klimatförändringar och socioekonomiska utmaningar måste 
alla regioner i EU hitta sätt att trygga en stabil och säker energiförsörjning till priser som alla 
medborgare har råd med, samtidigt som de tar hänsyn till miljö- och hållbarhetskriterier. 

Om man tittar på olika smarta energisystem och initiativ för smarta nät ser man att det finns 
många lösningar som redan är i bruk. Vissa regioner har gått från att vara energiköpare till att 
bli energileverantörer, med stark tonvikt på förnybara energislag – och har därmed blivit 
förebilder för en hållbar energiproduktion som gör det möjligt att både stabilisera 
energipriserna och gå med vinst. 

Ett exempel är Güssing i Österrike, ett tidigare fattigt randområde som har blivit en förebild i 
fråga om hållbarhet och som täcker hela sitt energibehov med hjälp av lokala och förnybara 
källor som lokal biomassa, termisk solenergi och solceller. Kraftverken i området rapporterar 
om ”obestridliga socioekonomiska effekter” och genererar tillräckligt mycket 
överskottsenergi för att göra vinster som kan återinvesteras i förnybara energikällor1. 

Både öar och glesbefolkade landsbygdsområden har hittat nya sätt att växa oberoende av 
extern energiförsörjning genom att investera i smarta nätsystem. Regioner som lyckas 
kombinera förnybara energislag med smarta lagringslösningar minskar inte bara sitt starka 
beroende av importerade fossila bränslen, utan kan också garantera sina medborgare en 
tryggad energiförsörjning. 

Exempel på sådana innovationer och förändringar kan ses i Madeira (Portugal)2, El Hiero 
(Spanien), Hostětín (Tjeckien) och Ikaria (Grekland)3. De visar att omställningen av energinät 
och utbytet av fossila bränslen mot el genererad lokala förnybara energikällor är säkert, 
ekonomiskt överkomligt och genomförbart. 

Genom att ta ett helhetsgrepp på denna fråga kan man involvera andra sektorer, t.ex. 
transportsektorn och värme- och kylsystem, för att uppnå starka synergieffekter och minska 

                                               
1 Österrikiska institutet för regional fysisk planering (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart, på uppdrag av Europaparlamentets utskott 
för regional utveckling: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND 
REGIONAL DEVELOPMENT. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-
energies.pdf, s. 41.
2 Österrikiska institutet för regional fysisk planering (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart, på uppdrag av Europaparlamentets utskott 
för regional utveckling: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND 
REGIONAL DEVELOPMENT. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-
energies.pdf, s. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx, Ikaria Island (se:
Gemensamma forskningscentrets vetenskapliga rapporter och policyrapporter. Smart Grid projects in Europe:
Lessons learned and current developments. Uppdatering 2012:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, s. 58.)
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koldioxidutsläppen. Så sker i Danmark1, där lagring i smart infrastruktur av el som produceras 
under produktionstoppar gör att energi som produceras lokalt även kan konsumeras lokalt. 

Ett annat konkret exempel på en region som fungerar som förebild är Regenerative Model 
Region Harz, en eftersatt region i Tyskland som kännetecknas av allt det som nämns ovan:
generering och distribution av energi som huvudsakligen är baserad på förnybara energislag, 
forskning och utveckling, energilagring, förbrukning och energisparande (bland annat genom 
smarta mätare, kapning av toppar, isolering och e-transporter)2.

I regioner med smarta energisystem kan dessutom lokalsamhällen och medborgare bli 
”prosumenter” genom att producera energi för att täcka sina egna energibehov, men även sälja 
energi till nätet och gå samman med andra aktörer i virtuella kraftverk. Här finns flera 
exempel som visar vägen: grupper av medborgare som redan i dag äger en betydande del av 
exempelvis solpaneler och som ibland till och med är organiserade i 
medborgarsammanslutningar3. Detta gör det inte bara möjligt att få ut lokalt producerad 
energi i nätet, utan även att medborgarna aktivt kan delta i framtidens produktion och 
konsumtion av energi. 

2) Smarta nät är nyckeln

Ett av de viktigaste incitamenten för att förändra dagens energinät är att göra det möjligt att i 
större utsträckning inkludera variabla energikällor (som vind- eller solenergi). Deras fulla 
potential kan endast utnyttjas om ett flexibelt – och smart – nät kan balansera variationer i 
utbudet och efterfrågan och garantera ett smart system för lagring och distribution. I detta 
sammanhang måste man tänka både storskaligt – på EU-nivå – och småskaligt – på det 
enskilda hushållets nivå och på lokal och regional nivå. Vindkraftverk till havs producerar till 
exempel stora mängder energi långt ifrån energiförbrukande industrier och skulle potentiellt 
kunna försörja flera regioner med energi på internationell nivå. Solpaneler på tak producerar 
lågspänningsenergi för en enda bostad, men outnyttjad överskottsenergi skulle kunna matas in 
i nätet, varför det behövs ett energiflöde i två riktningar. När det inte är mycket sol eller 
vinden är svag måste man tillföra energi (med hjälp av lagrad energi eller andra flexibla 
energikällor) för att stabilisera nätet. För att underlätta denna omställning från traditionell 
energiförsörjning till en mer variabel och decentraliserad energiproduktion bör man överväga 
att införa incitament i lagstiftningen och för företag 4. 

                                               
1 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate.
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, 
s. 36.
2 Österrikiska institutet för regional fysisk planering (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart, på begäran av Europaparlamentets utskott 
för regional utveckling: Infrastructure for renewable energies: a factor of local and regional development. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 59.
För REGMODHARZ se även: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Se t.ex. detta landsbygdsexempel på en solpanel på en simhall i Eltville/De: http://www.buergersolar-
eltville.de/
4 Se: Sascha Müller-Kraenner och Susanne Langsdorf, för Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für 
Erneuerbare Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_e
rneuerbare_Energien_0.pdf, s. 25–27.
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Det är nödvändigt att investera i elnät för alla spänningsområden och det är också nödvändigt 
att investera i andra lösningar, t.ex. kraftvärmeproduktion. Det finns ingen patentlösning som 
passar alla regioner. Den bästa lösningen är den som är regionspecifik och tar hänsyn till 
lokala förhållanden. Då kan den lokala energiproduktionen och energikonsumtionen 
optimeras. Investeringarna bör därför inriktas på att på lokal nivå bidra till nät och flexibla 
resurser, bland annat lagringsmöjligheter.

3) Ett smart nät är mer än en smart mätare – för en heltäckande lösning som omfattar 
flera sektorer 

Kommissionens arbetsgrupp för smarta nät definierar smarta nät som ett elnät som på ett 
kostnadseffektivt sätt integrerar alla anslutna användares (producenter, konsumenter och 
aktörer som är bådadera) beteenden och aktiviteter för att skapa ett ekonomiskt och hållbart 
kraftsystem som kännetecknas av små förluster, hög kvalitet, försörjningstrygghet och 
säkerhet1.

Enligt denna definition möjliggör ett smart nät å ena sidan ett nytt och smartare energisystem, 
där energi produceras och används nära produktionsplatsen i stället för att transporteras långa 
sträckor och där det finns en kommunikation i båda riktningarna mellan produktions- och 
konsumtionssidan. 

Många fallstudier har emellertid visat att ett smart nät måste etableras inom ramen för en 
övergripande regionalpolitik för att maximera fördelarna för regionen. 

Energisektorn har kopplingar till flera andra sektorer, t.ex. bostäder, miljö, social integration 
samt bygg- och transportsektorn. Det är därför bra för regioner att ha en regional plan som 
omfattar energisektorn och alla dessa andra sektorer. Det är oerhört viktigt att medborgarna 
deltar i och kan bidra till denna regionala plan. När det gäller just nätplanering finns det för 
närvarande ingen insyn i processerna och här måste det ske förbättringar. Dessutom måste 
frågor om efterfrågan och produktion beaktas i tillräcklig utsträckning i planeringsprocessen 
som måste involvera systemansvariga för distributionen och leverantörer av teknik för smarta 
nät. Sådana heltäckande strategier leder till större synergieffekter och garanterar långsiktiga 
resultat. 

Ett smart nät innebär minskade energiförluster under produktion, överföring och distribution. 
Energibesparingar innebär att man minskar mängden energi som går förlorad under 
produktion och distribution. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) gör det också 
möjligt att aktivt involvera slutanvändarna för att öka deras kunskaper och skapa medvetna 
energikonsumenter. Besparingar görs därför i hela nätet, även hos slutanvändarna, vilket 
maximerar de ekonomiska och ekologiska fördelarna och stärker försörjningstryggheten. 
IKT-sektorn har därför en viktig roll när det gäller att göra energisektorn smartare. Det är 
IKT-sektorn, inte de systemansvariga ägarna till distributionsnätet och överföringsnätet, som 
äger den teknik som gör det möjligt att informationsflödet i nätet kan gå i båda riktningarna. 

                                               
1 Funktioner hos smarta nät och smarta mätare:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf



DT\1004662SV.doc 5/7 PE519.781v01-00

SV

Alla dessa effekter kan förstärkas om man verkligen sätter energibesparingar i centrum i alla 
regional planer som handlar om smarta nät.

När man tittar på de lokala och regionala konsekvenserna av utvecklingen av smarta nät måste 
man därför ta hänsyn till den mer övergripande regionala politiken. Vi föreslår därför att man 
ska använda begreppet smarta energisystem. Ett smart energisystem omfattar smarta nät, 
smarta mätare, ökad produktion av förnybar energi, smarta lösningar, 
energieffektiviseringsåtgärder, indirekta sektorer som är kopplade till ett smart nät och andra 
berörda faktorer i regionala energiplaner. 

4) Positiva effekter på lokal sysselsättning i den regionala ekonomin

De positiva biverkningarna av utbyggnaden och främjandet av smarta heltäckande 
energisystem är enorma. Förutom de positiva effekter som redan har nämnts kan ett smart 
energisystem främja lokal och hållbar sysselsättning. Byggsektorn är ett av de viktigaste 
områdena där arbetstillfällen kommer att skapas 1., inte bara genom direkta investeringar i 
energiinfrastrukturen utan även genom investeringar i åtgärder för energieffektivitet och 
renoveringar, t.ex. inom bostadssektorn. Detta kommer att leda till en omvandling av en 
traditionell sektor, främja små och medelstora företag och generera en hög efterfrågan på ny 
kompetens inom traditionella yrken. Det behövs därför satsningar på nya kvalifikationer för 
nya arbetstillfällen. Detta berör såväl IKT-sektorn som transportsektorn och sektorer som 
levererar miljövänlig utrustning och tjänster 2 eftersom de är direkt och indirekt involverade i 
etableringen av smarta energisystem. Även i dessa sektorer kan enormt många nya 
arbetstillfällen skapas i samband med genomförandet av regionala planer för smarta 
energisystem.

Smarta energisystem som leder till större energieffektivitet kommer dessutom att få betydande 
spridningseffekter på sysselsättningen i hela ekonomin genom multiplikatoreffekter, eftersom 
de garanterar en stabil och säker energiförsörjning.

En viktig fråga, vid sidan om smarta energisystem, är därför hur regioner kan främja lokala 
sysselsättningsmöjligheter som är kopplade till etableringen av smarta energisystem genom 
att visa varför offentliga investeringar i smarta energisystem är avgörande för en stark lokal 
och regional arbetsmarknad.

5) Smarta energisystem kan bidra till energidemokrati

I betänkandet kommer man även att titta närmare på de demokratiska aspekterna av smarta 
nät och av lokal och förnybar energiproduktion och energidistribution. Det kommer att 

                                               
1 Se t.ex.: Cedefop. ILO: Skills for green jobs. European Synthesis report:. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, s. 3.
2 Initiativ från UNEP, ILO, IOE och ITUC för gröna jobb: ”Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, 
Low-Carbon World”. 2008.
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understryka konsumenternas och medborgarnas roll, inte bara som energianvändare och 
därmed som potentiella energisparare, utan även som aktiva aktörer i smart 
energiinfrastruktur och energidistribution, eftersom de måste ha nytta av de uppgraderade 
systemen. Ett aktivt deltagande skapar inte bara ett känslomässigt engagemang, utan kan även 
leda till en högre inkomstnivå lokalt.

Ett aktivt deltagande skulle även öka acceptansen för både förnybara energisystem och 
övergången till ett annat energikonsumtionsmönster. Det är därför nödvändigt att se till att 
allmänheten deltar fullt ut genom att tillämpa en partnerskapsprincip, genom att se till att alla 
får del av de positiva effekterna och genom att säkra insyn i hela planeringsprocessen. Bara 
genom att se till att slutanvändaren är involverad i alla skeden av utvecklingen av smarta 
energisystem kan man vara säker på långsiktig framgång. För att minska hindren på EU-nivå 
måste Europeiska kommissionen skapa större utrymme för lokala regler på den inre 
marknaden.

6) Skydd av personuppgifter och integritet

För att smarta nät och smarta mätare ska fungera måste användaruppgifter utväxlas inom 
nätet. Undersökningar har visat att medborgarna är oroade över hur deras användaruppgifter 
skyddas när information om enskilda hushålls elanvändning registreras i realtid och används i 
den nya smarta infrastrukturen. För att öka acceptansen för införandet av smarta energisystem 
är det ytterst viktigt att privata användaruppgifter förblir privata och även är skyddade. Den 
befintliga lagstiftningen om skydd av personuppgifter måste därför anpassas på nationell nivå 
och EU-nivå. Investeringar i forskning och utveckling kring sofistikerade 
anonymiseringsverktyg måste stödjas. Det behövs också tydliga riktlinjer för vem som ska 
ansvara för uppgiftsinsamlingen, överföringen av uppgifter och framförallt uppgiftsskyddet. 

7) Det behövs ett ramverk för smarta energisystem

i) Finansiering 
Detta avsnitt ska beskriva olika finansieringsalternativ för att hantera den svåra frågan om 
vem som ska betala för den infrastruktur som krävs för smarta nät. Det ska ta upp 
finansieringsinstrument och relevant lagstiftning, samt EIB:s och andra europeiska 
finansieringsinstitutioners roll. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt den roll som de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna kan spela, i synnerhet Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), sammanhållningsfonden och Europeiska jordbruksfonden för 
lantbruksutveckling (EJFLU). Finansieringsmöjligheterna för perioden 2014–2020 ska 
innefatta investeringar i produktion och distribution av energi från förnybara källor, 
energieffektivitet och användning av förnybar energi, samt smart energiförvaltning, smart 
distribution, samt lagrings- och överföringssystem. Inom Eruf ska en minsta andel fastställas 
som innebär att regionerna, beroende på deras ekonomiska utvecklingsnivå, ska koncentrera 
upp till 20 procent av sina anslag från Eruf på ovannämnda prioriterade investeringar. För att 
främja ett utnyttjande av tillgängliga medel genom att förbättra den (administrativa) 
kapaciteten att utveckla och förvalta projekt ska stöd även kunna ges till 
kapacitetsuppbyggnad, vilket kommer att göra det lättare att ta tillvara möjligheterna att 
utveckla smarta nät. De kan fungera som katalysatorer för investeringar och betänkandet 
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kommer att fokusera på incitament för investeringar. Eftersom flera territoriella nivåer berörs 
av finansieringen och deltar i beslutsprocessen spelar flernivåstyre en viktig roll för ett 
framgångsrikt genomförande.

ii) Reglerna om statligt stöd och andra regler på den inre marknaden
Den nuvarande politiken när det gäller den inre marknaden innebär att flera sektorer är strikt 
åtskilda från varandra, vilket motiveras med att detta bidrar till bättre konkurrens. Detta kan 
utgöra ett hinder för smarta energisystem och göra det svårt att få till stånd en 
sektorsövergripande strategi. Denna politik bör därför omprövas och öppna upp möjligheter 
för regionala och lokala myndigheter att fördela stöd och besparingar över flera sektorer, 
vilket skulle bidra till ett smartare och mer flexibelt regelverk som i slutändan kan möjliggöra 
större besparingar inom såväl energisektorn som andra sektorer. 

iii) Driftskompatibilitet och öppna standarder
Det kommer att vara oerhört viktig att den smarta infrastrukturen är driftskompatibel, 
eftersom osäkerhet om reglering och olika standarder bromsar upp spridningen av smart 
infrastruktur. Det behövs också ett ökat samarbete med de europeiska organisationerna för 
teknisk standardisering. Om smarta mätare inte kan användas i andra regioner, om smarta nät 
inte kan kommunicera med andra länder går mervärdet förlorat. De främsta hindren för smarta 
energisystem är komplicerade marknadsvillkor och regelverk. Även dessa aspekter måste 
beaktas för att se till att investeringsmodeller är driftskompatibla och det behövs öppna 
standarder för att bidra till driftskompatibilitet.

8) Gränsöverskridande regioner och ett transnationellt nät

Betänkandet ska undersöka hur regioner kan sammankopplas och paras ihop, gemensamma 
positiva effekter och utbyte av kunskap, samt samarbete mellan regioner när det gäller 
kostnads-nyttoanalyser. Den mest miljövänliga och ekonomiska strategin för gränsområden är 
mycket ofta att inte bara samarbeta nationellt utan även med grannarna på andra sidan 
gränsen. Den här typen av gränsöverskridande strategi bör uppmuntras. Kunskap bör i större 
utsträckning utbytas på EU-nivå och etablering av kontaktnät och utbyte av bästa praxis 
mellan alla regioner på EU-nivå bör därför främjas. Det skulle vara ett framsteg om man 
kunde etablera ett transnationellt nätverk för regioner med smarta energisystem.


