
Ei:s ansvar enligt anslutningsförordningar 
Presentation för Planeringsrådet, 22 mars 2018 

Herlita Bobadilla Robles 



Vi jobbar med genomförandet 
• Herlita Bobadilla Robles  

• Lena Jaakonantti 

• Mihai Seratelius 

• Tor Ny 

• Kommunikationsgruppen 



Regleringsaspekter 
• Principer om proportionalitet och icke-diskriminering,  

• säkerställa öppenhet,  

• princip om optimering mellan högsta totala effektivitet och lägsta totalkostnader 
för alla berörda parter,  

• respektera det ansvar som TSO har för att säkerställa systemsäkerheten, inkl. 
krav i nationell lagstiftning,  

• samråda med berörda DSOs och ta hänsyn till möjlig inverkan på deras system,  

• ta hänsyn till överenskomna europeiska standarder och tekniska specifikationer. 



Prop. 2017/18:93 

Föreslår: 

• Ei får meddela föreskrifter om generellt 
tillämpliga krav för anslutning av 
anläggningar till elnätet som avses i 
anslutningskoderna. 

• Inget behov av godkännande av 
platsspecifika krav. 

• Träder ikraft: 1 juli 2018. 

 



Ei:s generella ansvar enligt RfG, DCC och HVDC 
• Tvistlösande myndighet 

• Beslutar om undantag 

• Beslutar om befintliga omfattas av 
förordningarna 

• Säkerställer att allmänna villkor för anslutning 
och föreskrifter följer förordningarna 

• Bedömer kostnader orsakade av förordningarna 

• m.m. 



RfG 
• Maximala tröskelvärden för KPM av typ 

B, C och D (art 5.3 och 10) 
• Svk ska vid utformningen av förslag samarbeta 

med region- och lokalnät 

• Svk ska genomföra ett offentligt samråd (en 
månad) 

Inkommer till Ei Klart 

17 maj 17 november 



RfG, DCC, HVDC – Föreskrifter 
• Generella tillämpliga krav 

• Svk föreslår (ex. RfG art 7.1) 

• Vid tillämpning av förordningen ska MS-na, behöriga organ och systemansvariga … samråda 
med berörda systemansvariga för distributionssystem och ta hänsyn till möjlig inverkan på 
deras system (ex. RfG art 7.3.e) 

Inkommer till Ei Remiss/samråd Klart 

Maj 2018 
Sep 2018 
Sep 2018 

Juli 
November 
November 

RfG 
DCC 
HVDC 

Nov. 2018 
Mars 2019 
Mars 2019 



Det här gör Ei de närmaste månaderna 

Förordning Art. Inkommer 
till Ei 

Ei beslutar 

RfG Generella 
tillämpliga krav 7.1  

Föreskrifter 17 maj 2018 17 nov. 2018 

RfG Gränser mellan 
KPM 5.3  

Godkänna 17 maj 2018 
 

17 nov. 2018 

DCC Generella 
tillämpliga krav 6.1  

Föreskrifter 
 

7 sep. 2018 7 mars 2019 

HVDC Generella 
tillämpliga krav 5.1  

Föreskrifter 
 

28 sep. 2018 
 

28 mars 2019 
 



Kommunikation  
• Hemsida www.ei.se 

• Pågående och avslutade ärende 

• Frågor och svar 

• Nyttiga länkar, ex ESC, ACER, ENTSO-E 

• Kommer … fler frågor och svar, presentation om resp. förordning 

 

http://www.ei.se/


• Frågor? 

• Kontakta oss 
• Registrator@ei.se 

• Herlita.bobadilla-robles@ei.se 

• lena.jaakonantti@ei.se 

 

mailto:Registrator@ei.se
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	Ei:s ansvar enligt anslutningsförordningar
	Vi jobbar med genomförandet
	Regleringsaspekter
	Prop. 2017/18:93
	Ei:s generella ansvar enligt RfG, DCC och HVDC
	RfG
	RfG, DCC, HVDC – Föreskrifter
	Det här gör Ei de närmaste månaderna
	Kommunikation 
	Bildnummer 10

