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1 (3) MEDDELANDE TILL BERÖRD 

SYSTEMANSVARIG 

Planerad ombyggnad 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 Typ (C eller D) och kraftslag 

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

kontaktuppgifter till kontaktperson i ärendet 

Företag Org.nr 

Kontakt Mobilnummer 

E-postadress 

Beskrivning av befintlig kraftproduktionsmodul 

Beskrivningen ska inkludera: 

1 I vilket län och kommun modulen är ansluten. 

2 Typ av modul och andra tekniska uppgifter om den, som t.ex. typ av turbin. 

3 Information om anslutningen och anläggningen. Ange t.ex. om anläggningen 

består av flera moduler och om de anslutna till samma transformator i samma 

anslutningspunkt. 

https://ei.se/
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Beskrivning av den planerade ändringen 

Beskrivningen ska inkludera 

1 övergripande information om tidplanen för ombyggnaden 

2 information om det är någon del av modulen eller anläggningen som inte ingår 

i den planerade ombyggnaden 

3 information om den maximala kontinuerliga effekten (enligt RfG, Pmax) i MW, 

före och efter ändring 

4 information om orsaker till den planerade ändringen. 

Information om vilka anläggningsdelar som moderniseras eller vilken 

utrustning som byts ut 

Generator eller del av generator (Stator, rotor) 

Magnetiseringssystem (hårdvara) 
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Spänningsregulator (mjukvara) 

Turbin (t.ex. ledskenor, löphjul) 

Turbinreglering (t.ex. hårdvara, servo, ventiler) 

Turbinregulator (mjukvara) 

Aggregattransformator 

Kontrollanläggning (t.ex. skydd, fasningsutrustning) 

Hjälpkraft (t.ex. transformatorer, motorer, frekvensomriktare) 

Annat (ange vad) 

Övrig information 

Ytterligare information inför bedömning av vilka krav som ska tillämpas efter 

ombyggnation. 
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