
Regeringens förslag till 

övergångslösning för att 

undanröja tröskeleffekter vid 

nätanslutning 

Arbetsplan Svenska kraftnät 



Vad är tröskeleffekten? 

Regionnät 

50 MW ledig kapacitet 

150 MW ledig kapacitet 

200 MW 

500 MW 

100 MW 

50 MW 

50 MW 

25 MW 

75 MW 

Tot: 1000 MW 

Ägogräns 

regionnät 

Stamnätsledning 

Fyll upp ledig kapacitet först! 



Tidigare förslag för att lösa problem med 

tröskeleffekter 

> Nätanslutningsutredningen (fond) 

> Energinätsutredningen (förtida delning) 

> GEAB, Gotland (variant av förtida delning med områdestillägg) 

> SvK regeringsuppdrag 2009 (Förtida delning kombinerat med statligt 

risktagande genom bidrag till Nätföretaget för den kundspecifika delen 

av anslutningskostnaden som sedan betalas tillbaka) 



Regeringens förslag 

> Väldigt likt SvK:s förslag men mer hängslen och livrem 

> Övergångslösning till 2016/2017 

> Staten genom Svenska kraftnät täcker kostnader för nätförstärkningar 

som är kundspecifika för produktionsanläggningar som antas anslutas i 

framtiden 

> Sker genom lån till regionnätsföretag 

> Stödet kombineras med en förtida delning av anslutningsavgifterna 

> Nätföretag som ansluter en anläggning inom ramen för förslaget 

betalar tillbaka stödet allteftersom nätförstärkningens kapacitet tas i 

anspråk genom anslutning av anläggningar 

 



Kriterier för tillämpning av förslaget 
> 1. Innan förslaget tillämpas ska eventuell ledig kapacitet fyllas upp i befintligt nät. 

> 2. De elproduktionsanläggningar som planeras i det aktuella området ska vara berättigade 

till elcertifikat. 

> 3. Då dimensioneringen planeras av nödvändiga nätförstärkningar ska enbart hänsyn tas till 

planerade elproduktionsanläggningar som påbörjat tillståndsprocessen. 

> 4. De planerade anläggningarna utgör enskilt eller tillsammans en stor 

produktionsanläggning för förnybar elproduktion (minst 100 MW). 

> 5. Den samhällsekonomiska effektiviteten ska beaktas särskilt vid val av områden och 

elproduktionsanläggningar. 

> 6. Anläggningar med en nominell installerad kapacitet motsvarande minst trettio procent av 

kapaciteten för den planerade nätförstärkningen har tecknat anslutningsavtal med 

nätföretaget. 

> 7. Innan nya områden påbörjas ska de tidigare områdena uppnått kostnadstäckning till en 

nivå motsvarande minst 70 procent. 

> 8. Summan av alla investeringar som finansieras genom Svenska kraftnät får maximalt 

uppgå till totalt 700 miljoner kronor 



> Anläggningar som inte uppfyller kriterierna men ansluts till ett 

sådant område senare omfattas av förslaget 

> Regionnätsägarna bör ansvara för att till Svenska kraftnät 

föreslå lämpliga områden där förslaget kan tillämpas 

> Förslagen bör innehålla underlag i form av tekniska och 

ekonomiska förstudier 

> Svenska kraftnät bör ansvara för att besluta om utformning och 

hantering av dessa förstudier 

> Svenska kraftnät bör även ansvara för bedömningen av vilka 

områden och projekt som ska omfattas av förslaget enligt ovan 

beskrivna kriterier 



Sammanfattning av förslag till 

stödförordning 
> Stöd får lämnas för åtgärder, utom drift och underhåll, för att 

öka elnätets kapacitet för att underlätta anslutningen av 

anläggningar för produktion av förnybar el, om det finns 

särskilda skäl att anta att en sådan anslutning annars inte 

kommer att äga rum.  

> Den samhällsekonomiska effektiviteteten ska beaktas särskilt 

vid bedömningen av om stöd ska lämnas.  

> Svenska kraftnät får högst ligga ute med 700 miljoner kronor i 

lån   

 



> Redan påbörjade nätförstärkningar omfattas inte 

>  Flera fristående företag 

> Minst 100 MW 

> Vissa krav på tillstånd som ska ha sökts 

> Nätföretaget ska ha ingått avtal om anslutning av anläggningar 

för produktion av förnybar el med en nominell installerad 

kapacitet som tar minst 30 procent av den planerade 

kapacitetsökningen i anspråk 



> Får bevilja nya lån om vi får tillbaka pengar. Vissa villkor för 

detta dock  

> Villkoren för lånet ska regleras genom avtal mellan det 

nätföretag som tar emot stödet och Svenska kraftnät 

> Lånet återbetalas i den utsträckning som en nätförstärkning har 

tagits i anspråk genom anslutning av anläggningar 

> Villkoren i avtalet ska säkerställa behovet av kontroll och 

uppföljning  

> Krav på räntesatsen för lånet 

 



> Krav på ansökningar 

> Svenska kraftnät ska utöva tillsyn över att villkoren för stödet 

följs 

> Svenska kraftnät får besluta att stöd helt eller delvis ska krävas 

åter under vissa förutsättningar 

> Svenska kraftnät får medge att ett annat nätföretag träder i 

stödmottagarens ställe i samband med överlåtelse av 

nätkoncession 

> Beslut får inte överklagas 

> Svenska kraftnät får meddela de föreskrifter som behövs 

 



Bakgrund regeringens förslag 

> Förslaget gick till lagrådet i början av februari 

> Proposition till riksdagen i mars 

> Troligt att lagändringen genomförs 1 aug 2014 

> Utöver detta ska en stödordning på plats i form av en förordning med 

tillhörande konsekvensbeskrivning (ev utkast före 19 feb) 

> Förslaget måste prövas för statsstöd inom EU vilket tar ett antal 

månader (2-6) 

> SvK förväntas ta fram detaljerna 



Vad tar vi fram? 

> Stödordningen går inte in i detaljer. Mycket ligger på SvK att ta 

fram 

> Process 

> Kriterier/bedömning/utvärdering 

> Underlag 

> Avtal Svenska kraftnät/Nätföretag 



Tidplan 

> Workshop 19-20 feb 2014 

> Avstämning/skickar kort info refgrupp internt SvK 22 feb 

> Material klart 10 mars 

> Första utkast klart 17 mars 

> Avstämningsmöte refgrupp internt SvK 18 mars, Gd, cA, cF 

> Avstämning med refgrupp branschen 28 mars 

> Slutligt utkast klart 16 april 


