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http://live-in.se
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2022-01-10 live-i miniwebinarium
@Sustify @joachimlindborg
#Klok_El #Väx_El #Live_In #smartgrid
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Vilken
är
udda?
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Hur stort är ett energisystem?

Our world

Lokala elnätet

regionala

Sverige

Ditt kök
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4 effektbrist lösningar
• Coordinet Uppsala

• Stockholm Flex

• Eon coordinet Switch Skåne

• Flexmarknad väst Göteborg

• Betala för flexibilitet från användare för 
att matcha med lokala effektbrister i 
storstadsområden

© 2021 NGENIC - Confidential and Proprietary8



SIA 9

Skatter
§ Produktion beskattas genom lag (1984:1052) om statlig 

fastighetsskatt [2] och lag (1994:1776) om skatt på energi [3] 

genom bränsleskatt och skatt på atmosfäriska utsläpp samt 

enligt lag (1990:582) om koldioxidskatt [4]. 

§ Konsumtionen beskattas i huvudsak genom lag (1994:1776) 

om skatt på energi [3] och Mervärdesskattelag (1994:200) [5], 

moms. 

Bequrell sweden AB 
”lokala lågspänninghsnät”
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Inte köpa el
§ Solcellerna är katalysator, man får vara netto producent 

§ Elbils bonus-malus

§ Laddstolpsbidrag

§ Energilager bidrag

§ Alla drivkrafter är att köpa så lite el(energi) som möjligt 

Veh
icle

to 
gri

d ?
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Drömmen om IKN (icke koncessionspliktigt nät)

Ex Skeppsholmen köper i en punkt in 

• El energi

• Fjärrvärme energi

• Kallvatten

• Äger alla ledningarna

• Vatten och avlopp

• Tar in frikyle energi, fördelar till 
Moderna- National- och Vasa 
museet



SIA 12



SIA 13

16A 16A 16A 16A 16A 16A16A16A

16A 16A 16A 16A 16A 16A16A16A

16A 16A 16A 16A 16A 16A16A16A

16A 16A 16A 16A 16A 16A16A16A

Fastighetsel
Belysning
Hissar
Tvättstuga 

200A

FÖRE byte IMD EL 

35A

Omätt 
anslutningspunkt

Fastighetsel
Belysning
Hissar
Tvättstuga 

§ 24st individuella el-abonnemang 16A
§ 1st fastighetsabonnemang 35A
§ Totalt 25st fasta avgifter
§ Begränsande storlek på fastighetsabbonemang

EFTER byte IMD EL 
ü 24st individuella el-abonnemang 16A

kopplade till Ngenic
ü 1st fastighets-abonnemang 125A
ü Totalt 1st fast avgift som de boende delar på
ü Tillgång till hela inkommande matningen

Vån 1. lgh. 1-8

El-bolaget AB

Vån 2. lgh. 9-16

Vån 3. lgh. 17-24

200A

Elbolagets mätare Ngenics mätare

Elbolagets 
mätare

Elbolagets mätare

El-bolaget AB

Ngenics 
mätare

Vån 1. lgh. 1-8

Vån 2. lgh. 9-16

Vån 3. lgh. 17-24

125
A

16A 16A 16A 16A 16A 16A16A16A

16A 16A 16A 16A 16A 16A16A16A
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1 BRF

800 lägenheter
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Villa BRF 64 villor

• Sydvända tak bra för 
solceller

• Flera med elbil

• Plats för batterier

• Elen hamnar bakom 
varje mätare
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Dela el mellan byggnader

• Juridisk fastighet

• Fastigheter med anslutning till elnät

• Byggnader ev med olika ägare

• Ansluta byggnader inom en fastighet

• Ansluta byggnader mellan fastigheter

• EI beslutar och har tolkningsrätten
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Dela el energi mellan olika fastigheter och byggnader

https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/ovrigt/interna-elnat-en-tolkning-31-januari-
2022.pdf

Nya regler från 1/1 2022
EI skall ge definitiva besked under Q1
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Tariff strukturerna för elnät, vid sammanslagning

htt
p:/

/Ene
rgi

ge
men

sk
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er.
se
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När skall vi använda el?
22Kwh 3x16A utkrämade till 4 öre/kwh
ca 50 ggr billigare / mil än diesel
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När skall vi då använda el?
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Kollektiv infrastruktur
§ Bostadsrättsföreningar

§ Fritidsföreningar

§ Vägsamfälligheter

§ Fjärrvärmen i fastigheter

§ Gemensamma P-hus

§ Kallvatten fördelning

§ Varmvatten fördelning

§ Energigemenskaper !

Ele
ktr
ici
tet
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Hjälpas åt…
§ Inte betala energiskatt

§ Inte betala moms

§ Inte betala 
energitransport

§ Slippa nätet

§ Vara offgrid

§ Inga lokala effekt toppar

§ Stödfunktioner till nätet
– Frekvens, spänning, elkvalité …

§ Lokal energi produktion

§ Lokal energilagring

§ Resiliens med ödrift i kris

§ Förenkla elektrifieringen

Kollektiva lösningar är bevisligen kostnadseffektivt
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About Joachim Lindborg
•Currently CTO of sust.se, I'm a technology enthusiast that 
believe that IoT is really about human interaction with systems 
adding value to life and that closed systems will die in favor for 
open one.

•For the past 15 years I have been working with system 
integration, especially at the intersection of energy and IT. I was 
one of the founders of homesolutions.se a start-up company 
integrating systems for supervision and maintenance of buildings. 

•In the IT boom during the late 1990s I was employed by the 
swedish Utility Vattenfall to develop solutions for the smart home. 
It was an exciting time but it ended in disappointment. Now we 
are back again and with Internet of Things and a more stable 
technology I do believe that this time we will succeed. Right now I 
am working with companies in home security, heating and air 
conditioning, with energy companies and service developers in a 
project integrating all these technologies with sound business 
models for smart home services for energy control and efficiency.

Email: joachim.lindborg@sust.se
Linkedin: se.linkedin.com/in/joachimlindborg/

mailto:joachim.lindborg@sust.se
http://se.linkedin.com/in/joachimlindborg/

