Rikta Rätt – frågor o svar om uppgifter/underlag och bedömning
-

Vilka uppgifter om växelriktaren är det som behövs för anmälan till listan?

De krav som framgår i ALP-handboken ligger till grund. De uppgifter som ska anmälas framgår av
Rikta Rätt-blanketten.
-

Är det vanligt förekommande att växelriktare inte godkänns av nätbolagen?

Nej, lyckligtvis håller marknadens växelriktare en god nivå idag hittills. De behöver ändå kontrolleras,
godkännas och tas med på Rikta Rätt-listan.
-

Går det att anmäla växelriktare av olika modeller i samma anmälan eller ska alla skickas in
som separata anmälningar?

Varje modell kommer att få en egen rad på listan men det är lämpligt att göra en gemensam ansökan
för modeller som omfattas av samma provningsdokument.
-

Om en växelriktarmodell har flera storlekar, måste då varje storlek godkännas för sig?

Varje storlek kommer att få en egen rad på listan men det är lämpligt att göra en gemensam ansökan
för samtliga varianter.
-

Hur lång tid kommer processen ta från anmälan till godkännande?

Mellan 1-2 veckor.
-

Växelriktare som redan anmälts till Ellevios lista över godkända växelriktare, måste de
anmälas på nytt?

Ja de måste anmälas på nytt eftersom bedömningsgruppen för den branschgemensamma listan har
kommit överens om vilka bedömningskriterier som ska gälla för den gemensamma Rikta Rätt-listan.
-

Kommer det finnas en bedömningsskala över växelriktare, alltså att vissa växelriktare
anses vara bättre respektive sämre än andra?

Nej, det är bara godkänd (tas med på Rikta Rätt-listan) respektive ej godkänd (tas inte med på Rikta
Rätt-listan) som kommer vara aktuellt.

Användande
-

Kommer alla elnätsföretag att använda listan eller är det upp till varje företag?

Alla företag bestämmer själva hur de ska göra men rekommendationen från Energiföretagen Sverige
är att alla elnätsföretag ska använda sig av Rikta Rätt-listan.

Övrigt
-

I samband med anmälan ska det anges om aktuell växelriktare har ett logikgränssnitt med
möjlighet till fjärrstyrning. Är det avsett för att elnätsföretaget ska kunna fjärrstyra kunds
anläggning?

Möjligheten för fjärrstyrning regleras i EU-förordningen 2016/631 artikel 13.6. Elnätsföretagen
behöver därför säkerställa att logikgränssnitt för fjärrstyrning finns, även om inget svenskt
elnätsföretag ännu har specificerat några krav på växelriktaren för att möjliggöra fjärrstyrning.
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-

Varför behöver elnätsföretaget kontrollera växelriktaren?

EU-förordningen 2016/631 (RfG) lägger ett ansvar på elnätsföretaget att kontrollera anmälan om
produktionsanläggning och neka anslutning om inte krav, bland annat gällande växelriktaren,
uppfylls.
-

Vad förväntas installatören kontrollera i samband med föranmälan av solcellsinstallationen
till elnätsföretaget?

Installatörens föranmälan ska enligt regelverket inte godkännas för anslutning innan dess att angiven
växelriktare uppfyller ställda krav. Elnätsföretagen kan välja att inte ta emot föranmälas om inte
växelriktare uppfyller ställda krav. Installatören rekommenderas att, efter lansering av Rikta Rättlistan, kontrollera om växelriktaren som avses användas i installationen finns med på Rikta Rätt-listan
och om inte, se till att aktuell växelriktare anmäls så tidigt som möjligt till Rikta Rätt.
-

Vilka förändringar blir det i den föranmälan som ska göras till elnätsföretaget?

Olika elnätsföretag kan välja olika hantering för att få in uppgifter gällande växelriktaren i föranmälan
och kontrollera att den uppfyller ställda krav. Vissa elnätsföretag nekar anmälan av föranmälan om
inte växelriktaren redan finns med på en godkänd-lista.
-

Vad förväntas kunden kontrollera gällande växelriktaren?

Kunden kan ge förtroendet till anlitad leverantör och/eller elinstallationsföretag att ansvara för hela
installationen och att växelriktare uppfyller krav. Men det är ju förstås bra om kunden själv
kontrollerar att den växelriktare som avses installeras på produktionsanläggningen uppfyller
branschkrav. Detta bör då göras så tidigt som möjligt för att undvika förseningar eller komplikationer
senare i processen.
-

Jag vill använda en växelriktare som inte finns med på Rikta Rätt-listan, hur går jag till
väga?

Se till att anmäla växelriktaren så snart som möjligt. För att anmäla skickas en ifylld blankett och
erforderligt underlag till riktaratt@energiforetagen.se.
-

Vad händer med befintliga växelriktare på listan om bedömningskriterier ändras och
växelriktare på listan inte uppfyller nya bedömningskriterier?

Redan godkända växelriktare kontrolleras och vid behov kommer kompletterande dokumentation att
efterfrågas.
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