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Energigemenskap

• Energigemenskap 
(energy community på 
engelska) innebär att 
privatpersoner, 
organisationer och 
företag bildar och blir 
medlemmar i en 
ekonomisk förening och 
tillsammans producerar 
energi eller andra 
energitjänster



Clean Energy Package (CEP)
• EU:s Clean Energy for all Europeans Package på svenska 

kallat Ren energi-paketet beslutades 2019
• Syftet är att underlätta omställningen till förnybar energi
• Består av åtta rättsakter, vissa nya och vissa reviderade:

o Elmarknadsdirektivet (IEMD)
o Elmarknadsförordningen, 
o Förordningen om riskberedskap, 
o Byråförordningen, 
o Energieffektiviseringsdirektivet
o Förnybardirektivet (RED II)
o Byggnaders energiprestanda 
o Styrning av EU:s energipolitik



Energigemenskaper

Energigemenskaper 
introduceras via RED och IEMD

Energigemenskapers syfte enligt 
Ren energi-paketet är att 
generera miljömässiga, 
ekonomiska eller sociala 
samhällsfördelar för sina 
medlemmar



GFE och MEG 
• Både förnybarhetsdirektivet och elmarknadsdirektivet 

definierar varsin typ av energigemenskap

• I förnybarhetsdirektivet kallas energigemenskapen 
Gemenskap för förnybar energi (GFE)

• I elmarknadsdirektivet kallas energigemenskaper i 
stället Medborgarenergigemenskap (MEG).

• De två olika energigemenskaperna skiljer sig åt på 
några punkter, men de liknar också varandra till stor 
del



Lag om Energigemenskap

• Ei förslagit en lag om Energigemenskaper
• Varit på remiss



Namn Gemenskap för förnybar energi (GFE) Medborgarenergigemenskap 
(MEG)

Geografisk

begränsning

Medlemmar ska finnas i närheten av 
gemenskapens verksamhet

I Sverige ej gränsöverskridande deltagande

Inga geografiska begränsningar 

Medlemsskap

Deltagande är öppet och frivilligt
Sv.: Investerande medlemmar som bara går in med kapital 

-Medlemmar kan vara fysiska personer, små 
och medelstora företag eller lokala 
myndigheter, inklusive kommuner. 

-Stora företag får inte vara medlemmar
- Näringsidkare får endast beviljas 

medlemskap om medlemskapet inte är 
deras primära kommersiella verksamhet

Finns inga restriktioner, 

Medelstora och stora företag får 
inte utöva kontroll över 

gemenskapen

Organisation Medlemsländerna får organisationsform
Ei förslagit Ekonomisk förening

Energikällor Alla former av förnybar energi (el och värme) Får bara verka på elområdet. 
Inga begränsningar i 

energikällor, förnybart eller fossilt 

Huvudsakligt 
syfte

Ge medlemmar eller de lokala områden där gemenskapen är verksam 
miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar. 

I Sv får ej äga elnät
Stimulera lokalt ägande och öka andelen 

förnybar energi 
Stimulera icke-kommersiellt 

ägande som kan verka på hela 
elmarknaden



Ref: Hicks, J., & Ison, 
N. (2018). An 
exploration of the 
boundaries of 
‘community’in
community renewable 
energy projects: 
Navigating between 
motivations and 
context. Energy 
Policy, 113, 523-534.



Vad sa remissinstanserna

• Positiva kommentarer:
• Ny lag
• Enkelt att starta och driva en 

energigemenskap



Kritik till förslaget:
-Lagen är för vag
-Relationen mellan befintliga kooperativ och 
energigemenskap är oklar
-Att MEG och GFE används istället för ett 
samlingsbegrepp för båda
-Förslaget inkluderar inte medelstora företag

Remissinstanserna



Kritik till förslaget:
- Avsaknad av hinderanalys
-Avsaknad av stödstruktur för 
energigemenskaper
-Energigemenskaper har mindre fördelaktiga 
villkor än andra mikroproducenter

Remissinstanserna



Kritik till förslaget:
-Energigemenskaper kommer inte få äga 
elnät, vilket betyder att Energimenskap 
måste betala elnätsavgifter och skatter
-Avsaknad av visioner

Remissinstanserna



Vilken betydelse kommer EG få?
EG stor roll (3 kommun, 

NGO, konsult)
Mindre betydelse 7 

(energibolag, näringsliv, 
myndigheter)

Svårt att säga (1 kommun)

EON X, men kan bidra till att 
ändra perspektiv på 

systemet

GE X
Kraftringen X

Svenskt näringsliv X
Naturvårdsverket X

Ei X, kanske större på lång 
sikt

EM X
Malmö X
Örebro X

Sv. solenergi X
Solisten X

Ola Mattsson (2021). The potential role of energy communities in Sweden. LU MSc 
Thesis Applied Climate strategy. Lund University 



Avslutande reflektion

Fortfarande ett tidigt skede

I Europa är det här ett hett område

Handlar om att minska 
fossilberoendet i Europa

Ge makt till medborgarna

Svenska aktörer ser inte dessa 
andra värden och perspektiv



Tack! Frågor?

Jenny.palm@iiiee.lu.se

Palm & Sandin (2021) Energigemenskaper i Sverige: 
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/103132152/Energigemenskap_Jenny_Pal

m_till_webb.pdf

mailto:Jenny.palm@iiiee.lu.se

	Energigemenskaper
	Energigemenskap
	Clean Energy Package (CEP)
	Energigemenskaper
	GFE och MEG 
	Lag om Energigemenskap
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Vad sa remissinstanserna
	Remissinstanserna
	Remissinstanserna
	Remissinstanserna
	Vilken betydelse kommer EG få?
	Avslutande reflektion
	Tack! Frågor?��Jenny.palm@iiiee.lu.se��Palm & Sandin (2021) Energigemenskaper i Sverige: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/103132152/Energigemenskap_Jenny_Palm_till_webb.pdf��

