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Svensk Vindenergis inspel till revision av Kvalitetsföreskriften EIFS 2013:1.
Svensk Vindenergi tackar för möjligheten att delta i arbetet och lämna inspel i tidigt skede.
Vårt svar syftar till att uppmuntra de förslag till skrivelser som ger flexibilitet gällande funktionskrav.
Detta är viktigt för industriaktörer som själva kan göra en välgrundad avvägning mellan risk och kostnad i
sin beställning av en nätanslutning. Vi välkomnar att föreskriften utvecklas i denna riktning men nedan
vill vi lyfta ett exempel och ge en kommentar.

Våra viktigaste synpunkter
Kap 4, §6:
Anläggningspunkter som huvudsakligen utgörs av produktionsanläggningar med intermittent produktion av el och som
inte är avgörande för elnätets funktion undantas från kravet enligt 1–2 §§.
Första stycket gäller även för gränspunkter till koncessionerade nät som huvudsakligen består av intermittent
produktion av el.
Även anläggningspunkter som huvudsakligen utgörs av produktionsanläggningar med intermittent produktion av el
och som inte är avgörande för elnätets funktion har rätt att begära leveranssäkerhet enligt 4 kap. 1-2 §§ i denna föreskrift.

Svensk Vindenergi tycker att det är mycket bra att undantag införs som syftar till att ge nätbolag och
vindkraftaktörer en större frihet att hitta en kostnadseffektiv teknisk lösning för att uppnå en för båda
parter acceptabel leveranssäkerhetsnivå vid anslutning till elnätet.
Däremot är det viktigt att skrivningen görs, så att det tydligt framgår att det är beställarens behov som är
i centrum. I framtiden kan andra tekniska lösningar göra att även hybridprojekt med solel, vindkraft och
vätgas får mer av baslastkaraktär eller, att anslutningen gäller någon annan typ av industrikund, som
värderar avbrottsrisken på annat sätt än den samhällsekonomiska analys som ansätts för kollektivet.
Även i dessa fall ser vi att det är önskvärt med mer kundfokus och att en ensam anslutningskund på en
linje kan få avtala bort, eller göra avsteg ifrån kraven, på redundans och leveranssäkerhet om det upplevs
lönsamt.
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