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Begäran om regelundantag för energigemenskaper – för
accelererad omställning inom Energipilot Gotland.
På Gotland arbetar vi nu fram en tydlig plan att gå före i energiomställningen.
Sveriges regering har också varit tydlig att Gotland, genom Energipilotuppdraget som givits Statens Energimyndighet (Energimyndigheten), ska
arbeta accelererat för att skapa lösningar och erfarenheter som kan gynna den
nationella omställningen.
Region Gotland med samhandlingsaktörer ansöker om rätten att etablera en så
kallad ”regulatorisk sandlåda”, för att så tidigt som möjligt påbörja arbetet med
att etablera energigemenskaper på ön.
Oavsett de brister vi hittills ser inom uppdraget Energipilot Gotland så byggs
nu ett regionalt engagemang över hela det gotländska samhället. Näringslivet
grupperar sig i frågan, det offentliga samverkar effektivt och inte minst ser vi
att medborgarna på Gotland aktiverar sig för att ta del i energiomställningen.
Som ett led i att vidareutveckla det engagemanget och för att bidra till ett
robust och flexibelt energisystem på Gotland behöver vi bland annat
förutsättningar att testa och utvärdera så kallade energigemenskaper på
Gotland.
På Gotland finns en stark lokal genomförandekraft. Här startas nu fortlöpande
projekt för att påbörja etablering av energigemenskaper och detta understöds
regionalt genom framför allt Region Gotlands satsning på Energicentrum
Gotland.
Vi belyser i samband med detta att energigemenskaper lyfts fram som högt
prioriterat inom EU och att de regeländringar som medlemsländerna
uppmanas till, i hög grad velat förbereda för framtida energigemenskaper.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

2 (2)

Region Gotland begär hos regeringen att det för berörda aktörer på Gotland
medges undantag enligt berörda delar av ellagen, (1997:857) och lagen om skatt
på energi (1994:1776), för att undanröja de främsta hindren för förverkligandet
av energigemenskaper på Gotland. Aktörerna på ön kan variera i sin
utformning men kommer utgöra juridiska personer som är skapade av
medborgare och ibland i kombination med näringsidkare och organisationer.
Vi vill kunna testa och utvärdera följande:
Ett kompletterande fysiskt elnät

I första hand för små energigemenskaper med närliggande byggnader
 Gör det möjligt att dela på ett batterilager för backup vid strömavbrott
 Kräver nytt undantag från kravet på nätkoncession


Att undantag görs i koncessionsmonopolet för att fungera i likhet med de
undantag som givits t ex inom vissa Campus-områden i Sverige (Akademiska
Hus) där de själva råder över ett lokalt nät.
Ett virtuellt elnät

Energidelning genom samordnad avläsning av medlemmarnas elmätare
 Kräver nytt undantag från energiskatt på el
 Kräver ny elnätstariff där samordning premieras


När det gäller virtuella elnät krävs undantag från skattereglerna för att medge
att elkraft som delas inom gemenskapen inte är skattepliktig.
Vi hoppas med denna skrivelse ha tydliggjort behovet av att Gotland ges
möjlighet att arbeta i en så kallad ”regulatorisk sandlåda” samt en första bild av
vilka regelundantag som är aktuella för att möjliggöra Energipilot Gotland.
Vi emotser snabb återkoppling i detta ärende.
Vänligen,

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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