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> Tolkning av instruktionen

> Två Anslutningsprocesser för havsbaserade elproduktionsanläggningar

> Områden för nätutbyggnad

> Hantering av redan inkomna ansökningar

> Teknoekonomiska följdverkningar

> Elområden till havs

Innehåll



Svenska kraftnäts instruktion

3§ Svenska kraftnät ska också

2. bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges 

sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta 

flera elproduktionsanläggningar och där en sådan 

utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om 

förnybar elproduktion



Uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnät 

till områden inom Sveriges sjöterritorium

Syfte att tydliggöra förutsättningar för 

aktörerna gällande:

1. behov av nya riktlinjer/instruktioner

2. tidplan och geografiska områden för 

utbyggnad

3. hantering av redan inkomna ansökningar

4. elområden till havs



Processen ”anslutning till havs” ska vara anpassad för att Sverige inte

ska behöva ansöka om undantag från EU:s statsstödsregler.

Två parallella anslutningsprocesser
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Ny process för anslutning till havs

> Intressentpooler ersätter anslutningsköer

> Anmälan till intressentpool ersätter ansökan om 

anslutning

> Offentliggörande av viss information om projekten i 

intressentpoolerna för att skapa transparens och 

främja samverkan

> Erbjudande om anslutning till det eller de 

vindkraftsprojekt som först erhåller alla 

nödvändiga tillstånd



Vidareutvecklad process för anslutning på land

> Intressentpooler ersätter anslutningsköer

> Kapacitetskartor med reserverad öppen dörr-kapacitet

> Mottagningsstationer för aktörernas anslutningar till 

transmissionsnätet

> Erbjudande om anslutning på land till det vindkraftsprojekt 

som först erhåller alla nödvändiga tillstånd

(öppen dörr-processen för havsbaserad elproduktion)



Havsbaserade anslutningspunkter

Prioritet Anslutningspunkt Kapacitet Preliminär tidpunkt

4 Göteborg Minst 1 200 MW 2032

5 Bottenhavet Södra Minst 1 400 MW 2033

6 Bottenviken Minst 1 400 MW 2035

Prioritet Anslutningspunkt Kapacitet Preliminär tidpunkt

1 Skåne 1 400 – 2 000 MW 2029-2032

2 Halland 1 400 – 2 000 MW 2029-2032

3 Östersjön Sydost 1 400 – 2 000 MW 2029-2032

Nätutbyggnad Svenska kraftnät vid outnyttjade 

kapacitetsreservationer

Nätutbyggnad Svenska kraftnät

8 200 - 10 000 MW

Utlysningsomgång 1



Hantering av redan inkomna 

ansökningar

> Ansökt inom ramen för nuvarande anslutningsprocess

> Aktören bekostar hela anslutningen

> Aktörer med intentionsavtal

> Svk fullföljer ingångna avtal

> Aktören fullföljer utbyggnad på egen bekostnad alternativt återgår 

kapaciteten till Svk

> Aktörer utan intentionsavtal

> Hänvisas till intressentpooler, antingen för havsbaserad 

anslutningspunkt eller för öppen dörr-anslutning



Teknoekonomiska följdverkningar

> Det svenska systemet är unikt ur 

ett internationellt perspektiv

> ”Mellanplattformar” där flera 

elproduktionsanläggningar kopplas 

samman

> Anslutning av flera gör varje 

elproduktionsanläggning mindre 

lönsam



Elområden till havs

> Indelning och översyn av elområden sker enligt 

principer i Elmarknadsförordningen och CACM 

vilka är tillämpbara både på land och till havs. 

> Om anslutningar till havs skapar nya 

strukturella överbelastningar i nätet kan det 

initiera en elområdesöversyn som kan resultera 

i en justering av elområdesindelningen. 

Svenska kraftnäts planering av anslutningar 

och förstärkningar av nätet påverkar framtida 

konfiguration av elområden. 

> Aktörer (vindkraftprojektörer) ser ekonomiska 

risker med att inte veta om vilket elområde de 

kommer tillhöra långsiktigt och risken att hamna 

i produktionsdominerade elområden påverkar 

deras förutsättningar att genomföra projekt till 

havs. 

> Tydlighet kring elområdestillhörighet önskas 

hos aktörerna men andra frågor kopplade till 

processen för anslutning av havsbaserad 

elproduktion är högre prioriterade frågor 

hos aktörerna. 
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