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Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs
(I2020/02973)
Energimarknadsinspektionen (Ei) avstyrker förslaget om en minskning av
elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad
elproduktion till transmissionsnätet.
Ei har i sitt tidigare remissvar till rapporten ”Slopade anslutningskostnader för
havsbaserad vindkraft” (M2018/00560/Ee) avstyrkt såväl förslaget om att totalt
slopa anslutningskostnaderna genom utflyttad anslutningspunkt, som förslaget
om delvis slopande av anslutningskostnaderna genom ett särskilt stöd, ärende
2018-101379.
I promemorian har en annan lösning för att minska anslutningskostnaderna till
havs tagits fram. Konsekvenserna kommer dock att bli desamma som med de
tidigare förslagen eftersom det kommer leda till minskade anslutningskostnader
för viss elproduktion till havs och att dessa kostnader istället fördelas ut på övriga
nätkollektivet. Ei har i sitt tidigare remissvar pekat på ett antal problem som en
sådan lösning innebär såsom att förslaget skulle innebära stor fördel för de som vill
ansluta havsbaserad vindkraft jämfört med andra förnybara alternativ, vilket är ett
tydligt avsteg från principen om teknikneutralitet. Det saknas även skäl till varför
havsbaserad vindkraft ska ges stora konkurrensfördelar gentemot andra förnybara
energikällor. Vidare är det fortfarande tveksamt om samhällsnyttan överväger de
ökade kostnaderna för kundkollektivet. Dessa synpunkter kvarstår även med detta
förslag.
Förslaget innebär också ett stort mått av centralplanering av var den havsbaserade
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vindkraften ska anslutas. Detta är ett klart avsteg från en marknadsorienterad
elmarknad och innebär att potentiella investerare inte på ett effektivt sätt säkert
kan utnyttja de bästa resurslägena. Istället kommer det att vara precisionen i
Svenska Kraftnäts planering som i stor utsträckning styr utfallet för investerarna.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson.
Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén,
chefsekonomen Therése Hindman Persson, avdelningschefen Tony Rosten samt
analytikern Ali Dolovac, föredragande.
Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

Anne Vadasz Nilsson
Ali Dolovac
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