
Energiföretagen – vi som arbetar med 
elnätsfrågor



• Elnäten i Sverige är inte bara många och långa – 14 varv runt jorden 
– de är också komplexa och hanteras därför av många hos oss.

• Frågorna runt elnäten blir allt fler – kansliet har därför förstärkts 
med fler som har olika kompetens i elnätsfrågorna.

• Allt hänger ihop i det svenska energisystemet – därför lägger vi stor 
vikt vid analysen, och att ha en systemsyn i det vi gör.

• På de kommande bilderna presenterar vi medarbetarna som har 
med elnäten att göra och deras huvudsakliga arbetsuppgifter.

• Utöver dem som är med här finns chefer, kommunikatörer, politiska 
samordnare och administratörer som också arbetar med elnät.

Elnätens egenskaper formerar oss



Tomas Malmström (samordnare elnät)

• Intäktsreglering (EU, Nationell överklagan, framtida 
nätreglering) 

• Särskilt investeringsutrymme 

• Framtida modell för slutkundsmarknadsfrågor el och 
elmarknadshubb

• Tariffer tillsammans med Leif Boström

• AG Nätreglering och AG Framtida nätreglering 
tillsammans med Leif Boström

• Tel: 08-677 25 02

• tomas.malmstrom@energiforetagen.se

Per Wikström

• Nätkoder, samordnare + driftkoden

• Kapacitetsbrist

• DSO-TSO-frågor

• Nya EU DSO-enheten

• Elnätstekniska frågor

• Eurelectric (Distribution and Market Facilitation 
Committee + WG) + Geode

• Rådet för eldistribution, AG för nätutvecklingsplaner

• Tel: 08-677 26 10

• per.wikstrom@energiforetagen.se

Elnätsfrågor
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Matz Tapper

• Elnätstekniska frågor

• Elmätning

• Anslutning av kunder 

• Handböcker som HAP (ALP, AMP, 
ASP), AMI och Nätplanering

• Elberedskap

• AG för Nätteknik och Mätning & 
Installation

• Tel: 08-677 27 26

• mats.tapper@energiforetagen.se

Catherine Lillo

• Frågor kring framtida 
slutkundsmarknad el

• Elmarknadshubb

• Reviderade elmarknadsdirektivet

• AG EMI (frågor kring framtida 
slutkundsmarknadsfrågor el och 
elmarknadshubb)

• Tel: 08-677 26 81

• catherine.lillo@energiforetagen.se

Leif Boström

• (Inlånad från Ellevio)

• Nättariffer

• AG Nätreglering och AG Framtida 
nätreglering tillsammans med 
Tomas Malmström

• Tel: 0761-19 61 48

• leif.bostrom@energiforetagen.se

Elnätsfrågor
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Peter Silverhjärta

•Teknikfrågor som rör EBR. 
Teknik, Hälsa, Miljö, Säkerhet, 
Kompetens och Ekonomi

•Styrgruppen Ledningeskollen

•Referensgruppen för AMA EL

•Sekreterare i EBR-kommittén 
och Ekonomiutskottet

•Tel: 08-677 26 95

•peter.silverhjarta@
energiforetagen.se

Per-Olov Engman

• Teknikfrågor som rör EBR. 
Teknik, Hälsa, Miljö, 
Säkerhet, Kompetens och 
Ekonomi

• HMS-utskottet

• Kompetensutskottet

• SEK TK 84

• Tel: 677 26 41

• per-olov.engman@
energiforetagen.se 

Christer Gruber

• Teknikfrågor som rör 
EBR. Teknik, Hälsa, 
Miljö, Säkerhet, 
Kompetens och 
Ekonomi

• Teknikutskottet

• Energiforsk
underhållsprogram

• Tel: 08-677 26 61

• christer.gruber@
energiforetagen.se

Jenny Åkerberg 
Tattaranno

• Nytt från EBR

• Tel: 08-677 26 30

• jenny.akerberg@
energiforetagen.se

Elnätsbranschens riktlinjer – EBR
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Ronald Liljegren

• Intäktsreglering

• Kapacitetsbrist

• Tariffer

• Skadestånd

• Tel: 08-677 26 50

• ronald.liljegren@
energiforetagen.se

Helena Laurell

• Anslutning 

• Icke koncessionspliktiga 
nät

• Intäktsreglering

• Ren Energipaketet

• Elhandlarcentrisk 
marknadsmodell

• Tel: 08-677 26 51

• helena.laurell@
energiforetagen.se

Ingela Lindqvist

• Mark- och miljöjuridik

• Koncessionsfrågor

• Markgruppen

• Tel: 08-677 25 01

• ingela.lindqvist@
energiforetagen.se

Louise Marcelius

• Allmänna avtalsvillkor

• Unbundling

• Elmarknadsutveckling

• Tel: 08-677 28 27

• louise.marcelius@
energiforetagen.se

Jurister som arbetar med elnätsjuridik
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