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Nr 78 

Diskussion om elkabelförbindelsen mellan Sverige, Åland 

och Finland 

ÅLR 2015/11810 

646 I1 

Landskapsregeringen beslöt att skicka meddelande i önskan om 

kommande diskussion gällande nyttjandet av den nya elförbindelsen 

mellan Sveriges och Finlands stamnät via Åland, enligt bilaga  I115E41. 
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Bilaga I115E41 
   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 YTTRANDE 646 I1 2 (3) 

  
 Datum Dnr 

 4.12.2015 ÅLR 2015/11810 

  

 Näringsminister Olli Rehn 1 

 Alexandersgatan 4 

 PB-32  

 00023 Stadsrådet 

  

  
Hänvisning 

Elkabelförbindelse Åland-Sverige 

 
Kontaktperson 

Henrik Juslin, inspektör 

 
Ärende 

DISKUSSION OM ELKABELFÖRBINDELSEN 

MELLAN SVERIGE, ÅLAND OCH FINLAND 

 

  

Landskapsregeringen önskar inleda en diskussion om möjligheterna att 

utnyttja den nya elförbindelsen mellan Sveriges och Finlands stamnät via 

Åland. 

 

På den gemensamma elmarknaden ska i enlighet med EU:s regelverk alla 

gränsförbindelser användas till gagn för marknaden. Enligt beslut om 

förbindelser mellan de nordiska länderna ska avgifter inte förekomma 

och enligt EU:s elhandelsförordning (714/2009) ska regionnätsavgift inte 

tas ut för gränsöverskridande överföring genom systemansvarigas nät.  

 

Kraftnät Åland (KNÅ) är sedan hösten 2015 certifierad till 

systemansvarig för överföringssystemen på Åland (transmission system 

operator, TSO). 

 

Mellan Åland och Sverige finns idag en 60 MW sjökabelförbindelse, 

vilken i Sverige är ansluten till Vattenfalls regionnät i Senneby i Norrtälje 

kommun. Vattenfall Ab uppbär nätavgift om ca 1,2 miljoner euro per år 

av Kraftnät Åland för överföring genom Vattenfalls elnät.  

 

Vid årsskiftet 2016 tas en ny 100 MW förbindelse mellan Åland och 

finska fastlandet i drift. Förbindelsen öppnar en möjlighet att överföra el i 

bägge riktningarna mellan Sveriges och Finlands stamnät via Åland.  

 

Den regionnätsavgift som uppbärs av Vattenfall i Sverige hindrar ett 

effektivt utnyttjande av förbindelsen mellan finländska fastlandet och 

Sverige. Frågan om nätavgiften har i flera omgångar diskuterats mellan 

Ålands landskapsregering och Sveriges miljö- och energidepartement.  

Landskapsregeringen har även diskuterat frågan vid ett möte i september 

2015 mellan Ålands dåvarande infrastrukturminister Veronica Thörnroos 

och Sveriges energiminister Ibrahim Baylan utan att någon lösning har 

nåtts. 
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Enligt vad landskapsregeringen har erfarit pågår för tillfället diskussioner 

mellan Svenska kraftnät, Kraftnät Åland och Fingrid rörande principerna 

för utnyttjandet av den fria kapaciteten på förbindelsen till gagn för den 

gemensamma elmarknaden.  

 

Eftersom det från finländsk sida finns ett stort intresse av att kunna 

utnyttja den fria kapaciteten i förbindelsen mellan Sverige och Finland 

för transitering är denna fråga av gemensamt intresse för både landskapet 

och riket och landskapsregeringen skulle gärna se ett samarbete i frågan.  

 

Med beaktande av de diskussioner som nu pågår anser 

landskapsregeringen att det är angeläget att man på politisk nivå bekräftar 

att det finns ett intresse av att finna en lösning på frågan. 

 

Landskapsregeringen önskar ett möte på ministernivå i Helsingfors i syfte 

att föra en ytterligare dialog i ärendet. 

 

 

 

 

 

Vicelantråd Camilla Gunell 

 

 

 

 

Inspektör Henrik Juslin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR KÄNNEDOM Anne Berner, Mats Löfström, Kraftnät Åland 

 

 

 

 

 

 

 


