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Remiss av föreskrift och konsekvensutredning för 
förbrukningsfrånkoppling - Dnr: Svk 2020/1677 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, 

distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på 

energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta 

för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige är i stort positiva till de föreslagna förändringarna men saknar en 

mer framtidssäker inriktning som är anpassad för ett energisystem med mer distribuerad 

produktion och krav på prioriteringar. 

En flytt av utrustningen för Automatisk FörbrukningsFånkoppling (AFK) längre ut i 

elsystemet (lägre spänningsnivå) skulle ge en bättre kontroll över vilken effekt som i 

realiteten kan kopplas bort. 

Vi vill även passa på att tacka Svenska kraftnät för ett bra samarbete och bra diskussioner 

i referensgruppen. 

Kommentarer 

Energiföretagen Sverige och dess medlemmar vill lämna följande kommentarer på 

remissen: 

Det saknas en framtidssäkring av AFK-funktionen vilket är väsentligt nu när det planeras 

reinvesteringar i befintlig utrustning. En fråga är hur effekten av AFK ska upprätthållas 

med mer och mer distribuerad produktion. Om inget görs kopplas ju även mer och mer 

produktion bort samtidigt som last kopplas bort och då erhålls inte samma effekt. 

Samtidigt ställs även allt större krav på att skydda prioriterade elanvändare. En möjlig 

lösning skulle kunna vara att placera AFK på utgående mellanspänningsnivå för att 

erbjuda mer kontroll över vad som kopplas bort. 

I remissen ingår även Manuell FörbrukningsFrånkoppling (MFK) men förändringarna här 

är små. Processen gällande prioritering av kunder och förbrukning skulle behöva 

förtydligas. Idag antyds det endast att MFK skall planeras med kommuner och 

länsstyrelser utan att nämna själva Styrelprocessen som egentligen borde vara det 

centrala för koordineringen mellan MFK, AFK och Starta Sverige. 

I övrigt så hänvisar vi till de detaljkommentarer som enskilda medlemsföretag lämnar. 
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