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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från 
kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) 

Utfärdad den 25 augusti 2022 

Regeringen föreskriver att 4 och 22 c–24 §§ och rubriken närmast före 23 § 

förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt 

ellagen (1997:857) ska ha följande lydelse. 

4 §1    På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet 

med denna förordning får överföring av el för någon annans räkning endast 

ske i enlighet med 23 och 24 §§. 

22 c §2    Ett internt lågspänningsnät för överföring av el från en anläggning 

som producerar el eller från en energilagringsanläggning får, om anlägg-

ningen är direkt ansluten till det interna lågspänningsnätet och lågspännings-

nätet inte är en luftledning, byggas och användas utan nätkoncession  

1. inom nätinnehavarens fastighet, och

2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en

anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av 

nätkoncession. 

Överföring av el för någon annans räkning på interna nät 

23 §3    På sådana nät som får användas utan stöd av nätkoncession får 

överföring av el för någon annans räkning ske 

1. i de fall som anges i 24 § 1–4 om det finns beaktansvärda skäl för det

och nätet i sin helhet ursprungligen har använts för överföring av el 

uteslutande för egen räkning, och 

2. i de fall som anges i 24 § 5–10 om det finns beaktansvärda skäl för det.

Vid bedömningen av om det finns beaktansvärda skäl ska hänsyn tas till

hur överföringen påverkar den nätverksamhet som bedrivs av den berörda 

nätkoncessionshavaren och till kostnaderna för att ansluta berörda el-

användare till det nät som används med stöd av nätkoncessionen. 

24 §4    Överföring av el för någon annans räkning får ske 

1. på ett nät som är beläget inom ett område för fritidsverksamhet, såsom

idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- eller galoppbana, parkteater, nöjespark, 

utomhusbad och liknande, 

2. på ett nät som är beläget inom området för en industrianläggning,
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SFS 2022:1391 3. på ett nät som är beläget inom området för en flygplats som godkänts

för allmänt nyttjande, tillhör staten eller nyttjas för statligt ändamål, 

4. på ett lågspänningsnät som är beläget inom området för en jordbruks-

fastighet, 

5. på ett nät som är beläget på eller inom en byggnad,

6. på ett nät som är beläget inom området för en campingplats,

7. på ett nät som är beläget inom området för en båtklubb, marina, gäst-

hamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggning, 

8. mellan anläggningar på ett sådant internt nät som avses i 22 a §, även

om anläggningarna har olika innehavare, 

9. på ett sådant internt nät som avses i 22 b §, och

10. på ett sådant internt lågspänningsnät som avses i 22 c §, även om

byggnaderna och anläggningarna har olika innehavare. 

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022. 

På regeringens vägnar 

KHASHAYAR FARMANBAR 

Pontus Söderström 

(Infrastrukturdepartementet) 
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