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1 Godkännande av dagordningen 

Stefan Arnborg beskrev den nya organisationen för Svenska kraftnäts Planeringsråd 

där Elisabet Norgren har ersatt Ann-Marie Gelius som ordförande. Stefan Arnborg 

från Svenska kraftnät och Per Bengtsson från Ellevio AB är nya ledamöter i rådet. 

Anders Ekberg från Ellevio AB har lämnat rådet. 

Ulla Sandborgh som är chef för den nya av avdelningen Marknads- och 

systemutveckling presenterade sig själv och berättade om den pågående 

omorganisationen på Svenska kraftnät. 

Dagordningen godkändes. 

2 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3 Statusuppdatering av nätkoder inom 
ENTSO-E 

Stefan Arnborg gav en statusuppdatering av nätkoderna. Presentationen är en bilaga 

till protokollet. 

Anslutningskoderna har nu översatts till svenska.  

Det är oklart hur Sverige ska implementera anslutningskoderna. Departementet har i 

regleringsbrev för 2016 givit Energimarknadsinspektionen (Ei) uppdrag att utreda hur 

nätkodsarbetet ska fördelas mellan olika myndigheter. Datum för slutredovisning är 

satt till den 31 december 2016. En kravbild för koderna ska vara fastställd inom två år 

från ikraftträdandet. Den större delen av första året kan således passera i väntan på 

Ei:s utredning. 
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De tre ursprungliga driftkoderna Operational Security, Operational Planning och Load 

Frequency Control har omformas till ett dokument, en s.k. ”Commission Guideline” 

under namnet Guideline on Transmission System Operation. Tidigare aviserades att 

det hopslagna dokumentet skulle heta Operational Security (OS) vilket nu således är 

ändrat.  

Marknadskoden Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) trädde i 

kraft 14 augusti 2015.  

Marknadskoden Forward Capacity Allocation (FCA) röstades igenom 30 oktober 2015 

av medlemsstaterna. 

Electricity Balancing (EB) är på väg in i kommittéförfarandet som ska inledas i början 

av 2016. 

4 Vägledning för anslutning till stamnätet 

Marcus Karlsson och Elisabeth Larsson berättade om arbetet med att uppdatera 

Svenska kraftnäts vägledning för anslutning till stamnätet. Vägledningen beskriver hur 

Svenska kraftnät arbetar med frågor om anslutning till stamnätet och den befintliga 

vägledningen upprättades 2012. Presentationen är en bilaga till protokollet. 

Som systemansvarig myndighet måste Svenska kraftnät säkerhetsställa att 

anslutningar till stamnätet sker på ett sådant sätt att kraftsystemets höga driftsäkerhet 

kan upprätthållas. Nätstrukturen ska byggas på ett sätt som är långsiktigt hållbart, 

tekniskt lämpligt och samhällsekonomiskt försvarbart. En tydlig process för anslutning 

till stamnätet underlättar även likabehandling av alla aktörer.  

Elisabeth berättade att en stor del av ärendena inte leder till en anslutning. Därför har 

ansökan för anslutning till stamnätet utökats med ett krav på tidplan för projektet. 

Svenska kraftnät kommer att göra en bedömning av projektets ”mognadsgrad”. I de 

fall tidplanen är orealistisk kommer ansökan att avslås. 

Marcus gick igenom processen för anslutning till stamnätet. En kartläggning av 

anslutningsprocessen delsteg har gjorts och vägledningen har anpassats efter den nya 

avtalsprocessen. Marcus informerade om att det första steget där ansökande part 

lämnar in en ”Förfrågan om anslutning” har tagits bort.  
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Den nya vägledningen kommer att fastställas under våren 2016. Vägledningen 

kommer inte att skickas ut på remiss. 

5 Pågående projekt 

Stefan Arnborg informerade om pågående projekt. Presentationen är en bilaga till 

protokollet. 

6 Övriga frågor 

Per Norberg lyfte frågan om tolkning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om drift av 

kraftledningar och tillåtet nedhäng. Stefan berättade att han arbetade med en riktlinje 

för detta. 

Lennart Engström lyfte frågan om att avtalsmallar som är anpassade för anslutning till 

befintlig punkt i stamnätet är nödvändiga.  

Stefan berättade att fem ansökningar för tröskeleffektslån har inkommit till Svenska 

kraftnät. En av ansökningarna har dock återtagits. Det kommer att bli en ny utlysning i 

slutet av 2016 eftersom det finns pengar kvar att låna ut. 

7 Kommande möten 

En Doodle-förfrågan kommer att skickas ut till rådets medlemmar under februari 

månad. 

 

Justeras    Vid protokollet 

Stefan Arnborg    Mari Jakobsson Ueda 
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