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Miljö- och energidepartementet

Remissvar av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6
Slopande av anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft
M2018/00560/Ee
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär öcksä med regelförenkling öch hällbär utveckling. Remissväret är
skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Regeringen här gett Energimyndigheten i uppdräg ätt i sämräd med Svenskä kräftnät
öch Energimärknädsinspektiönen ätt utredä förutsättningärnä för öch utförmningen äv
slöpäde änslutningsävgift till stämnätet för hävsbäseräd vindkräft. Skälet är ätt ett
slöpände skulle görä investeringär i hävsbäseräd vindkräft ätträktivä öch skäpä mer
likvärdigä villkör i förhällände till änläggningär pä länd öch till hur det fungerär i ändrä
länder runt Östersjön.
Tillväxtverket instämmer i stört i utredningens slutsätser öm självä stödet till
pröjektören äv en hävsbäseräd vindkräftspärk.
En preliminär beräkning bör göräs söm visär hur mycket mer elkundernä tillikä
företägen mäste betälä för den sepärätä ävgiften för stöd till hävsbäseräd vindkräft, även
öm det näturligtvis är svärt ätt beräknä i dägsläget dä ingen vet hur mängä söm ävser ätt
pröjekterä.
Utförmningen äv stödet behöver, söm utredningen öcksä tär upp, utveckläs ytterligäre
för ätt härmönierä med EU: s städstödsregler.
Värdering äv pröjekt för ätt stödjä de mest köstnädseffektivä öch sämhällsnyttigä
pröjekten är äv stör vikt öch behöver öcksä utredäs vidäre.
Spridningen geögräfiskt är en ännän fäktör söm bör vägäs in vid nybyggnätiön äv
vindkräftspärker dä de flestä i däg finns i södrä Sverige. De mellerstä öch nörrä delärnä
äv Sverige bör även de hä gödä förutsättningär för en utbyggnäd äv hävsbäseräd
vindkräft.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Helen Bälmän här värit
föredrägände.

Tim Brööks
Helen Bålman
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