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Svensk Vindenergis synpunkter på
Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el
Svensk Vindenergi har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Energimarknadsinspektionens rapport om kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för
el. Nedan följer våra viktigaste synpunkter.


Bra för transparensen med tvåpartsgodkännande av de generellt
tillämpliga kraven för anslutningskoderna
Vi delar uppfattningen att det är positivt att ändra den nuvarande strukturen
där Svenska kraftnät ensamt både utfärdar och godkänner sina egna
föreskrifter. Det är sunt att Energimarknadsinspektionen istället utfärdar de
generellt tillämpliga kraven efter underlag från Svenska kraftnät och i
processen involverar branschorganisationer och företag för synpunkter. På så
vis uppnås både ökad transparens och opartiskhet.
Vi ser därför av samma skäl att denna ansvarsstruktur även borde innefatta
befintliga produktionsanläggningar och generella villkor som behandlas i de
platsspecifika avtalen såsom generella anslutningsavtal. De avtal och
anslutningsprinciper som Svenska kraftnät hittills har tagit fram är delvis
problematiska ur en vindkraftsproducents perspektiv. Om EI fick godkänna
även dessa så skulle Svenska kraftnät vara tvungna att bättre motivera kraven
och i större utsträckning involvera branschen vid framtagning av dessa.



Behov av ökad tydlighet vid ombyggnation av befintliga anläggningar
Enligt rapporten ska de nya nätkoderna gälla för nya projekt och Svenska
kraftnät behålla sin föreskriftsrätt för befintliga anläggningar. Vid ombyggnad
av befintliga projekt ska de nya koderna tillämpas om ombyggnationen anses
stor. Här är det viktigt att det tydligt framgår vad kriterierna är så att
gränsdragningen blir tydlig. Detta borde även gälla regionnätsföretag där det
ofta framkommer nya okända krav vid ombyggnation av befintliga
anläggningar.



Data till systemansvarig myndighet
Vi delar uppfattningen att Energimarknadsinspektionen bör bemyndigas
föreskriftsrätt avseende skyldigheter för elproducenter och elanvändare att
lämna data till den systemansvariga myndigheten, inte minst för att en
transparent samråds- och remissprocess då säkerställs.
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Viktigt att Energimarknadsinspektionen ges extra resurser för att jobba
med nätkoderna och koncessioner
Myndigheten behöver förbättrade ekonomiska förutsättningar för att kunna
bygga upp en kunskapsbas kring nätkoder och för att undvika att andra delar
av myndigheten påverkas negativt av den nya ansvarsuppdelningen. Vi
upplever att myndigheten är väldigt tyngd i hantering av koncessionsärenden.



Behov av marknad för systemtjänster
Det är rimligt att ställa vissa grundkrav på produktionsanläggningar för
systemstabilitetens skull och som samtliga kraftslag måste uppfylla. Utöver
baskraven bör en marknad för systemtjänster införas där upphandling av
tjänster sker efter behov identifierat av svenska kraftnät eller andra nätägare.
Nya vindkraftverk (men även äldre tillsammans med kompletterande
utrustning) har potential att stötta systemet med både frekvens- och
spänningsreglering. Det som saknas är ekonomiska incitament.



Svensk Vindenergi deltar gärna i den fortsatta implementeringen av
generatorkoden i Sverige – ett samarbete som används i övriga EU
Energimarknadsinspektionens projektgrupp har haft flertalet arbetsmöten med
Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige inom ramen för det redovisade
regeringsuppdraget. Svensk Vindenergi ser en förbättringspotential i arbete
genom att vindkraftsbranschen erbjuds möjlighet att delta, genom arbetsgrupp
och samråd, i den fortsatta implementeringen av generatorkoden - ett lyckat
samarbete som används i andra europeiska länder och där
turbinleverantörerna och vindkraftsägarna bidrar med sina goda kunskaper.
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