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Yttrande över promemorian Minskade anslutningskostnader för 

elproduktion till havs (I2020/02973)  

Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl 

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om minskade anslutningskostnader genom 

utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar 

för att ansluta flera elproduktionsanläggningar. Det är viktigt att underlätta för 

utbyggnaden av förnybar elproduktion för att möjliggöra den omfattande 

elektrifieringen som samhället står inför och samtidigt kunna nå målet om 100 

procent förnybar elproduktion till 2040.  

 

Naturvårdsverket har därtill nedanstående medskick.  

 

Naturvårdsverket önskar en beskrivning av hur det kan säkerställas att fler än en 

anläggning ansluter till en utbyggd anslutningspunkt för att undvika att 

utbyggnaden strider mot EU:s regler om statsstöd. Promemorian anger (sid 7) att 

en modell där flera anläggningar ansluter sig till en utbyggd anslutningspunkt 

skulle vara förenlig med EU:s statsstödsregler.  

 

Naturvårdsverket önskar även en beskrivning av hur Svenska kraftnät ska 

förhålla sig till nya anslutningar efter att en första anläggning har anslutit sig till 

en utbyggd anslutningspunkt. De ledningar som ska förläggas ut till en 

anslutningspunkt till havs behöver enligt promemorian (sid 7) inte ha en 

överkapacitet. Det medför att det rent praktiskt kommer föreligga kapacitetsbrist 

i ledningarna till anslutningspunkten för varje ny anläggning (efter den första) 

som vill ansluta.  

 

För att få en mer samstämmig och kostnadseffektiv utbyggnad av den 

havsbaserade vindkraften menar Naturvårdsverket att det är lämpligt att klargöra 

hur och i vilket skede Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner bör 

beaktas. Det gäller såväl Svenska kraftnäts planering och utbyggnad av 

anslutningspunkt som själva vindkraftsparkernas projektering och etablering. 

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för Bottniska viken, 

Östersjön och Västerhavet anger vilka områden som är lämpliga för havsbaserad 
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vindkraft utifrån flera användningar och kan komplettera Svenska kraftnäts 

bedömning.  

 

 
 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria 

Ohlman, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna Johan 

Stensson och Malin Johansson. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

 Maria Ohlman 
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