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Energimarknadsinspektionens föreskrifter om
utformning av tidsplaner avseende anslutning
av elproduktionsanläggningar;

EIFS 2015:3
Utkom från trycket
den 13 maj 2015

beslutade den 23 april 2015
Energimarknadsinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 22 § andra
punkten elförordningen (2013:208).

Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de krav som en nätkoncessionshavare ska uppfylla enligt 4 kap. 12 § ellagen (1997:857) om utformning av dels tidsplan för handläggning av ansökan om anslutning av en
elproduktionsanläggning, dels tidsplan för anslutningen.

Tillämpningsområde
2 § Föreskrifterna gäller för nätkoncessionshavare som har tagit emot en
ansökan om anslutning av en elproduktionsanläggning.

Utformning av tidsplan för handläggning av ansökan
3 § Nätkoncessionshavare ska i tidsplanen för handläggning av ansökan
för anslutning av en elproduktionsanläggning ange datum (år månad dag) för
när innehavaren av elproduktionsanläggningen beräknas få en bindande
offert för anslutning av elproduktionsanläggningen.
Av tidsplanen ska även framgå hur ansökan om anslutning handläggs,
vilka moment tidsplanen innehåller och hur lång tid varje moment i handläggningen beräknas ta.
Kravet enligt första stycket gäller när nätkoncessionshavaren fått en ansökan med tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för anslutningen.
Tidsplanen ska lämnas skriftligt.

1
Se Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009 s. 16, Celex. 32009L0028).
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Utformning av tidsplan för anslutning av en elektrisk
produktionsanläggning
4 § Av tidsplan för anslutning av en elproduktionsanläggning ska framgå
hur anslutningen planeras ske och hur lång tid varje moment beräknas ta.
Nätkoncessionshavare ska i tidsplanen ange datum för när elproduktionsanläggningen beräknas kunna anslutas till elnätet.
Tidsplanen ska lämnas skriftligt.
Allmänna råd
De moment som avses i det första stycket är de som är av avgörande
betydelse för anslutningen. Dessa beror på vilken typ och storlek av
elproduktionsanläggning som ska anslutas. För större elproduktionsanläggningar kan dessa moment vara fler, t ex projektering, tillstånd
för ledningar och beställning av material för byggnation av anslutningen. För mindre anläggningar där tiden för anslutning är kortare
kan det räcka med att endast ange när anslutningen planeras ske.

Ändring av tidsplan i vissa fall
5 § Nätkoncessionshavaren får justera en tidsplan enligt 3 och 4 §§ och ska
informera innehavaren av elproduktionsanläggningen om den nya tidsplanen.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015.
Tony Rosten

Johan Carlsson
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