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Infrastrukturdepartementet
Till: i.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia: filip.vestling@regeringskansliet.se

HSBs remissvar
Moderna tillståndsprocesser

för elnät (SOU 2019:30)

Diarienummer12019/01809/E

HSB Riksförbundhar berettsmöjlighet att inkommamed synpunkterpå betänkandetModerna
tillståndsprocesser
för elnät(SOU 2019:30).
HSBsyttranderör endastde förslag somberör flerbostadshus.
HSB är Sverigesstörstabostadskooperation
mednära650 000 medlemmaroch 4000
bostadsrättsföreningar.
I snart100 år har HSB verkatför det godaboendetdär vinstengår
tillbaka till byggandetoch förvaltningenav bostadsrättsföreningar.
HSB har somtvå av sina övergripandestrategieratt år 2030ha nära noll i klimatpåverkanoch
vara anpassattill ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektivmedlems-och
affärsverksamhet
somoptimerarvårt bidrag till en hållbar utvecklingoch minskarvårt
beroendeav begränsaderesurser.
HSB står därmedbakomett ambitiöstoch kostnadseffektivtenergi-och klimatarbetei
bostadssektorn.

Frågorom dettaremissvarkan ställastill: MagnusUlaner,miljöchef, magnus.ulaner@hsb.se

Med vänlig hälsning,

Anders Lago
Förbundsordförande
HSB Riksförbund

HSB RIKSFÖRBUND
Box: Box 8310, 104 20 Stockholm Besök: Fleminggatan 41 Tel: 010-442 03 00 hsb.se
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Yttrande rörande förslagen i Moderna tillståndsprocesserför elnät

Inledning
HSB anseratt idag utgör regelverketomkoncessionspliktettstort hinderför att på fastigheter
medflerbostadshusbyggamikro-produktionav solel på ett optimalt sättdär de bästataken
nyttjas för produktionoch där sedansolelenanvändsi närliggandebyggnaderdärelbehovfinns.
HSB delarutredningenbedömningattomställningentill ett 100 procentförnybartelsystemkan
görasmer kostnadseffektivom manunderlättaranslutningoch delningav elproduktionsanläggningar.
HSB delarutredningensbedömningatt situationenförändratsväsentligtsedanIKNförordningenträddei kraft 2007.HSBdelarutredningenssyn att regelverketom undantagfrån
koncessionspliktmåstekunnautvecklasoch förtydligasallt-eftersomförutsättningarnaändras.
Intressetför lokal mikroproduktionav el, lagring av el, laststyrning,introduktionenav elbilar
samtfråganom energigemenskaper
aktualiserarvikten avatt få byggaoch användaelledningar
för överföringav lokalproduceradel mellanflerbostadshus.

Rätt till interna elnät på fastighet med flerbostadshus
HSB tillstyrker och ser mycket positivtpå förslagetom att ett undantagför delningav energi
medföljande lydelsebör införas:
Ett internt lågspänningsnät
för delningav energifår byggaseller användasutantillstånd
1. inom en egenfastighet,och
2. mellanbyggnaderoch anläggningarsomvar och en ävenhar en anslutningtill en
ledningeller ett ledningsnätsom användsmedstödav nätkoncession.
HSB anser att internanät på fastighetermedflerbostadshuskommerskapagodaförutsättningar
för solel och för lokal lagring av el. Kombinationenav solceller,batterilagringoch
elbilsladdningskaparförutsättningarför att hanteraoch reduceraeffekttoppar.
HSB tillstyrkerutredningens förslagom att det inte bör finnasnågonbegränsningi rättenatt
överförael för annansräkning,det vill sägamöjligheternaför överföringskavaradesamma
inom en byggnadsom på ett koncessionspliktigtnätoch därmedge möjlighet att debiteratill
bostadsrättsinnehavare
och hyresgästerförel.
HSB delarsamtidigt utredningensbedömningattdet lämpligastesättetatt mötaefterfråganpå
egnanät för överföringav lokalproduceradel är att ha en flexiblare regleringav energibeskattningsom på ett bättresättmöjliggör lokalproduceradel. HSB delaräven utredningen
bedömningattdet bör varamöjligt att få användadet koncessionerade
nätettill en lägre
överföringskostnadom överföringensker bakomsammatransformatorstation.
HSB ansersom
utredningenatt dessafrågor ska utredas.
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Utökat undantag för produktionsnät
HSB tillstyrker förslagetatt ett internt nät får byggaseller användasutantillstånd om det, inom
ett avgränsatområde,drasmellanflera anläggningarför produktionav el somhar en gemensam
anslutningtill elnäteteller från flera anläggningarför produktionav el till en gemensam
anslutningtill elnätet.

Nätmyndigheten får fastställa förskrift
HSB tillstyrkeratt Nätmyndighetenbör få ett bemyndigandeatt i föreskrifterfastställa
undantagfrån kravetpå nätkoncession.HSB anseratt det skaparbättreförutsättningarför att
anpassaregelverkentill de snabbaförändringarsomlokal elproduktion,lagringav eloch
elbilsladdninginnebär.

Ikraftträdande
Utredningenföreslåratt förordningen(2007:215)om undantagfrån kravetpå nätkoncession
enligt ellagen(1997:215),IKN-förordningen,bör fortsättaatt gälla i ytterligareett år efter det
att bemyndigandettill Nätmyndighetenhar trätt i kraft, det vill sägatill den 1 januari 2022.
HSB anser att en ny föreskrift med undantagfrån kravetpå nätkoncessionbörbörja gälla
1 januari 2021,det vill sägaett år tidigare än utredningensförslag.En snabbaretidsplanför
dennaändringär viktig då mångabostadsrättsföreningar
har intresseav att byggasolel på ett
optimalt sättpåsina byggnader,vilket kräver internanät.

