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1 (3) MEDDELANDE TILL 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 

Planerad ombyggnad/modernisering av 

kraftproduktionsmodul  

Anmälan enligt artikel 4.1a i Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 

14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av 

generatorer (RfG) 

Information om kraftproduktionsmodulen 

Namn/beteckning 

Information om ägare av kraftproduktionsmodulen (företag, org.nr) och 

kontaktuppgifter till kontaktperson i ärendet 

Företag Organisationsnummer 

Kontakt Mobilnummer 

E-postadress 

Information om berörd systemansvarig (företag, org.nr) och 

kontaktuppgifter till kontaktperson i ärendet 

Företag Organisationsnummer 

Kontakt Mobilnummer 

E-postadress 

https://www.ei.se/
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Information om placering och anslutning av kraftproduktionsmodulen 

till nätet samt om eventuella ändringar i anslutning av 

kraftproduktionsmodulen till nätet efter ombyggnaden  

Yttrande kring eventuella ändringar i anslutning av kraftproduktionsmodulen till nätet efter ombyggnaden 

Den offentliggjorda förteckning över information och dokument som 

ska tillhandahållas av ägaren av kraftproduktionsmodulen utifrån 

överenstämmelseförfarandet i RfG 

Lägg in länk alternativt skriv namnet på bifogade filer 

Krav som bör tillämpas efter ändring av modul, enligt berörd 

systemansvarig 

Beskrivningen ska inkludera: 

1 Yttrande över komponenter som ska bytas ut eller moderniseras och vilka 

tekniska förmågor som kan påverkas. 

2 Krav som bör tillämpas efter ändring av modul, enligt berörd systemansvarig. 
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Övrig information 

Till exempel tillägg till anläggningsägarens beskrivning av 

kraftproduktionsmodulen och den planerade ändringen 

 

Bifoga information om kraftproduktionsmodulen utifrån Steg 1: Meddelande till 

berörd systemansvarig, inklusive eventuella bilagor 

Ange filnamnet på bifogade filer 
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