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ALLMÄN INFORMATION

12 projekt för elinfrastruktur 
valdes ut för finansiering inom 
ramen för det europeiska ener-
giprogrammet för återhämtning 
(EEPR, som inrättats enligt för-
ordning (EG) nr 663/2009). Fi-
nansieringen som beviljades på 
grundval av 13 finansieringsbe-
slut (ett av projekten, Nordbalt, 
stöds av två finansieringsbe-
slut) uppgår till sammanlagt 
904 miljoner euro. 

VEM GÖR VAD?

Offentliga och privata företag 
som kontrollerar energinätver-
ken i projektområdena fungerar 
som ansvariga för projekten. 
Medlemsstaterna å sin sida an-
svarar för att underlätta genom-
förandet av projekten och övervaka hur arbetet fortskrider. 

FINANSIERING

EU erbjuder en högsta finansieringsgrad på 50 %. Detta  
finansierar särskilda åtgärder som konstruktion, upphandling 
av komponenter med långa ledtider (kablar) och anläggnings-
arbeten (t.ex. ledningar, kompressorstationer etc.). Lån och pri-
vata investeringar från Europeiska investeringsbanken kom-

pletterar kostnaden för att anlägga eller färdigställa moderna 
elinfrastrukturer i EU.

KOPPLINGAR TILL DET TRANSEUROPEISKA 
ENERGINÄTET (TEN-E)

De flesta av de utvalda projekten har redan identifierats 
som TEN-E-projekt av europeiskt eller gemensamt intresse. 
Dessa projekt har valts ut för stöd från det europeiska 

Elprojekt inom det europeiska 
energiprogrammet för återhämtning

(EEPR)

t.ex


Energi

energiprogrammet för återhämtning eftersom de har stor 
betydelse eller är långt framskridna.

MÅL

Stödet till elförbindelser bidrar, inom den allmänna ramen 
för det europeiska energiprogrammet för återhämtning, i hög 
grad till det allmänna målet för EU:s energipolitik att få en 
trygg, konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning. 

De utvalda projekten bidrar, genom att inbegripa alla delar av 
EU, till att fullborda den inre marknaden. De innebär också en 
stor förbättring av försörjningstryggheten i berörda länder och 
regioner. 

Programmet syftar till att få bort flaskhalsar och till att 
integrera ”energiöar”, såsom de baltiska staterna, Iberiska 
halvön, Irland, Sicilien och Malta. Flera nya förbindelser 
spelar också en mycket viktig roll för att integrera förnybara 
energikällor i elsystemet.

ÖVERSIKT ÖVER PROJEKTENS KONSEKVENSER

Projekt för elförbindelser som stöds av det europeiska energi-
programmet för återhämtning kommer särskilt

•  att bidra till att förbättra det europeiska elnätet genom 
att öka sammanlänkningskapaciteten mellan Spanien och 
Frankrike, Portugal och Spanien, Österrike och Ungern, 
Irland och Storbritannien och även i centrala Tyskland,

•  att integrera isolerade regioner och ”energiöar” genom att 
bygga nya viktiga förbindelser från de baltiska länderna 
(Estland, Lettland och Litauen) till den nordiska elmarknaden 
(Finland, Sverige, Danmark och Norge) samt från Malta till 
Italien och från Sicilien till italienska fastlandet.

LÄGET FÖR NÄRVARANDE: OKTOBER 2013

Fem projekt har slutförts.

•  Förlängningen av två ledningar på 400 kW i Portugal ökar 
kapaciteten på elförbindelsen mellan Portugal och Spanien 
och försörjningstrygghetensäkerheten i regionen (faktablad 
PT-01 och faktablad PT-02).

•  ÖverföringStamnätslänken mellan Wien och Györ förbättrar 
driften av de österrikiska och ungerska nätverken (faktablad 
AT-HU).

•  Anläggning och utrustning av en transformatorstation för 
132 kV i Kappara (faktablad MT).

•  Kabelförbindelsen på 500 MW mellan Irland och Wales 
(faktablad IRL-UK).

Anläggningsarbeten pågår och framskrider på ett tillfredsstäl-
lande sätt för merparten av de återstående projekten. 

Alla åtgärder som stöds av det europeiska energiprogrammet 
för återhämtning förväntas vara slutförda senast 2017.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/de_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/estlink2_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_sv.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt_en.pdf
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